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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Cadeaubon voor mantelzorgers!
Deze week staat de mantelzorger centraal. Terecht, want de ondersteuning 
die mantelzorgers bieden aan een zieke of gehandicapte is meestal zwaar. 
Vooral als de zorg lang duurt en intensiever wordt.

Gemeente Aalsmeer wil haar waardering voor de mantelzorgers onderstrepen 
met een klein gebaar, door middel van een cadeaubon. Alle mantelzorgers 
die bekend zijn bij Mantelzorg & Meer, het voormalige Mantelzorg Steunpunt, 
ontvangen binnenkort deze cadeaubon. 

meld u aan!
Niet alle Aalsmeerse mantelzorgers zijn echter bekend bij Mantelzorg & Meer. 
Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is, dan kunt u zich 
aanmelden door een mail te sturen naar info@mantelzorgenmeer.nl of te bel-
len met 020-3335353. U of de betrokken mantelzorger krijgt dan ook een ca-
deaubon toegestuurd. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2014.

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

www.kunstuitleen-timeless.nl

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 
VERLOTEN WE EEN SAMSUNG-TABLET!

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 

Word lid in november!

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

donderdag 13 t/m zaterdag 15 november

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

g-star/geisha/jacK&jones/onlY/Pall mall/vila/Kultivate/ltb 
vero moda/PureWhite/cars/Petrol/name it/Pieces/Wrangler

alle combinaties mogelijK
50% Korting

*korting geldt op de adviesprijs van het laagst geprijsde artikel
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Geldig van donderdag 13 t/m zondag 16 november 2014.

Voor ieder kind een 
GRATIS Sint en Piet 
vlaggetje bij uw 
boodschappen!

DEEN gevulde 
speculaas koeken

4 stuks

1.50
4 voor

Welkom
Sint en Piet!

DEC4140470 Vlaggetje.indd   1
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eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

feestdagenlekkernijen.nl

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

finale
21 november

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

DEZE WEEKZIE BIJLAGE:

OndernemersavOnd 
21 nOvember

Onderneming van het Jaar 
verkiezing in studio’s aalsmeer
www.ovhj-aalsmeer.nl/aanwezig

Lees verderop in deze krant.

Nieuwe collega’s kunnen rekenen op warm onthaal!

Howard en Marc 12,5 jaar 
bij vrijwillige Brandweer
Aalsmeer - Al 12,5 jaar zijn Ho-
ward Maarsen en Marc Naber ac-
tief voor het vrijwillige brandweer-
korps van Aalsmeer en voor de-
ze inzet zijn beide brandweerman-
nen afgelopen vrijdag 8 november 
in het zonnetje gezet door burge-
meester Jobke Vonk-Vedder. Bei-
de kregen een medaille en een oor-
konde en natuurlijk applaus. De ju-
bilarissen waren niet de enige twee 
waarvoor de handen op elkaar gin-
gen tijdens de jaarlijkse korpsavond. 
Drie brandweermannen hebben 
hun aanstelling in vaste dienst ge-
kregen. P. Hoek, N. Kolkman en T. 
Kolkman kregen het offi ciële ‘be-
wijs’ uit handen van de burgemees-
ter. Met de drie nieuwe brandweer-
lieden is het korps uiteraard bijzon-
der blij. Echter nieuwe collega’s blij-
ven welkom en zij kunnen rekenen 
op een warm onthaal. Het korps 

kan meer versterking gebruiken, 
want vrijdagavond is namelijk ook 
aan zeven brandweermannen eer-
vol verslag verleend. R. Broersma, A. 
Daalman, R. van der Laan, Gerben 
Laning, Ton van Schaik, Jesper Tas 
en J. Vink hebben om verschillende 
redenen hun vrijwillige taken naast 
zich neer moeten leggen. Voor hun 
inzet zijn zij beloond met een oor-
konde en natuurlijk een bloemetje 
voor het thuisfront. 
En het offi ciële feestje ging door, 
want acht brandweerlieden heb-
ben cursussen gevolgd en zich la-
ten specialiseren en hier horen cer-
tifi caten en diploma’s bij. Het cer-
tifi caat Leerwerkplekbegeleider is 
uitgereikt aan Henno Achterberg 
en aan W. van Willegen en M. Bol-
ders en S. Verbeek zijn beloond met 
het diploma voertuig- en pompbe-
diener. Het diploma Manschap A 

mochten K. Brouwer en Sebastian 
Hofman in ontvangst nemen en be-
vorderd tot Manschap zijn K. Brou-
wer en Sebastian Hoffman. Een wa-
re bloemenzee in de kazerne aan 
de Zwarteweg, want ook bij een di-
ploma of een certifi caat hoort een 
bloemetje voor thuis. 
Na het offi ciële gedeelte is de 
korpsavond gezellig voortgezet tot 
laat in de avond. Overigens was er 
natuurlijk wel geregeld met collega-
korpsen uit de nabije omgeving dat 
als er hulp nodig was in de gemeen-
te, zij te hulp zouden schieten! 
Vrijwilliger worden bij de brandweer 
Aalsmeer iets voor jou/u? Loop ge-
rust de kazerne aan de Zwarteweg 
77 eens binnen. Er is altijd wel ie-
mand aanwezig die meer informatie 
kan en wil geven.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Nog 2 nachtjes…
Geen golf te hoog voor de 
stoomboot van Sinterklaas
Aalsmeer - De zee is erg wild, er 
zijn wat Pieten zeeziek geworden. 
Maar geen zorgen, de stoomboot 
komt zaterdag 15 november echt op 
tijd aan! Om 14.00 uur wordt er afge-
meerd bij het grasveld van het Zorg-
centrum in het Centrum, ingang in 
de Kanaalstraat. Een record aan-

tal van 55 Pieten en één Sinterklaas 
gaat dan wandelend naar de Peper-
notenmolenfabriek voor de ballon-
nenwedstrijd op het Molenplein. Ie-
der kind kan een gratis ballon op-
halen, schrijf je naam op het kaart-
je en wie weet win je een mooie 
prijs! Hierna door de Zijdstraat naar 

Vorig jaar was het superdruk op het pepernotenmolenplein. Sinterklaas en de 
Pieten hopen dit jaar op weer zo’n gezellige opkomst.

het Praatjeshuis. De burgemeester 
heeft laten weten de Goedheiligman 
en zijn vele Pieten graag te willen 
ontvangen. 
Er gebeurt van alles op het prachti-
ge podium, kom kijken! Na een uur-
tje, om ongeveer 16.45 uur, vertrekt 
het Spaanse gevolg. Natuurlijk kom 
je de Sint en zijn Pieten deze gezel-
lige weken nog wel ergens tegen. 
Op school, op het werk of misschien 
wel bij de bingo op 29 november. Op 
de 29ste is het ook mogelijk om op 
de foto te gaan met Sint en zijn Pie-
ten in de Zijdstraat. Maar eerst aan-
komende zaterdag, dat wordt een 
groot feest! Sint en de Pieten reke-
nen op jullie komst!

Getuigen gezocht van mishandeling

Man met lange baard door 
drietal in elkaar geslagen
Aalsmeer - Op zondag 9 november 
rond half zes in de avond heeft een 
vreemd incident plaatsgevonden 
op de Machineweg ter hoogte van 
nummer 70. Een bewoner zag dat 
een Marokkaans uitziende man met 
een lange zwarte baard plots in el-

kaar geslagen werd door drie man-
nen. 
De drie ‘sportschool types’ stapten 
uit een BMW en begonnen direct op 
de man in te slaan. De bewoner be-
sloot in te grijpen en is met tuinge-
reedschap naar buiten gehold. Voor 

de drie mannen de reden om er van-
door te gaan. Ze stapten snel in de 
auto en zijn weggereden richting de 
Aalsmeerderweg. Ze hadden haast, 
het rode verkeerslicht werd gene-
geerd. De Marokkaanse man bloed-
de hevig, maar stapte toch op zijn 
fi ets en reed weg. De toedracht van 
dit geweld is onbekend. Mogelijk 
gaat het om een verkeersergernis of 
racisme. De politie hoopt meer in-
formatie te krijgen van getuigen en 
hoopt eveneens dat in ieder geval 
het slachtoffer zich meldt. De politie 
is bereikbaar via 0900-8844. 

Vorig jaar kreeg Piet les over hoe 
een smartphone werkt van de burge-
meester. Zou hij het al onder de knie 
hebben?
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

INFORMATIEF Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Cheque OSA voor stichting 
Foundation Mission House
Aalsmeer - Opnieuw heeft de OSA 
een subsidiecheques uitgereikt. Dit 
keer een cheque van 2.500 euro 
aan de Stichting Foundation Missi-
on House. Mission House zamelde 
geld tijdens de Dam-tot-Dam-loop 
op 29 september. 
Het geld is bestemd voor de bouw 
van een ziekenhuis ‘Helping Hands’ 
voor Health Foundation Global Ser-
vices Nigeria Limited. Dankzij dit 
project van Dr. Dare Ogunlusi in 
Ado-Ekiti in Nigeria kan iedereen 
hier eerste hulp krijgen. De 20 en-

Vermist:
- Beethovenlaan/Hornmeerpark: Zwart-wit gecastreerde kater. 
 Is 5 jaar oud en hij heet Ray.
- Aalsmeerderweg: Cypers grijze kat.
-  Snoekbaarsstraat: Cyperse bruin-rode kat met witte bef en voetjes. 
 Op kopje 2 rode vlekjes. Heet Lion en is 5 jaar oud.
- Rijsenhout, Rijshornstraat: Cypers rood-witte Main Coon kater. 
 Hij is gechipt en hij draagt een halsband met paars kokertje.
- 2e J.C. Mensinglaan: Grijs-witte kater. Gecastreerd en gechipt. 
 Deze kat is erg schuw.

Gevonden:
- Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst en 4 witte poten. 

Heeft witte streep over de neus.
- Bisschop Koenraadstraat; Zwart, witte kater.
- Oosteinderweg; Rode kater, wit puntje op neusje.
- Rietwijkeroordweg: Zwart-witte kat.
- Burggravenambacht: Rood-witte kater.
- Noordzuidroute, nabij benzinestation: Rood-witte kat

Oecumenische 
dienst zondag

Aalsmeer - Op zondag 16 november 
wordt weer een oecumenische dienst 
gehouden in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. Het thema van de 
dienst is: Begrijp je wat je leest? De 
dienst is samengesteld door de voor-
gangers pastor Loek Seeboldt, domi-
nee Teus Prins van de Open Hof kerk 
en de liturgiegroep van de Raad van 
Kerken in Aalsmeer. Medewerking 
wordt verleend door het Interkerkelijk 
Koor Aalsmeer onder leiding van An-
dré Keessen. Er is kindernevendienst 
voor de kinderen van de basisschool. 
De dienst begint om 10.30 uur. De li-
turgiegroep van de Raad van Kerken 
nodigt u van harte uit bij deze dienst 
aanwezig te zijn.

Italië in Open Hof Keuken 
Aalsmeer - Op vrijdag 21 novem-
ber om 18.00 uur wordt er weer 
een maaltijd geserveerd in het Ba-
ken, ingang Sportlaan. Op het me-
nu staat een Italiaanse maaltijd. De 
kosten bedragen 4.50 euro per per-
soon. Vanaf 17.45 is de deur open en 
wordt er gezellig met elkaar gege-
ten. 

De maaltijd eindigt om ongeveer 
20.00 uur. Het doel van de Open 
Hof Keuken is elkaar ontmoeten. De 
Open Hof Keuken is voor iedereen 
toegankelijk. Opgeven kan via het 
emailadres diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch bij de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 16 november. 
Iedereen is van harte welkom. 

‘Pot luck’ tijdens Open Meer 
ontmoeting zondag in Irene
Aalsmeer - Aanstaande zondag 16 
november is er weer de Open Meer-
ontmoeting. Tijdens dit informeel sa-
menzijn wordt met elkaar genoten van 
een lekkere lunch. Dit wordt gedaan 
via de ‘pot luck’, dat wil zeggen dat de 
bezoekers zelf wat culinairs mogen 
meenemen (uiteraard niet verplicht). 
U kunt zo binnen komen lopen waar-
na rond de klok van 12.30 uur het eten 
op tafel gezet zal worden. De ontmoe-
ting is weer in Wijkgebouw Irene in de 
Kanaalstraat. 

Voelt u zich eenzaam? Of bent u op 
zoek naar aanspraak of een goed ge-
sprek? Of gewoon met de kinderen 
een gezellig samenzijn? Kletsen over 
van alles en nog wat? Veel kan en ab-
soluut iedereen is welkom. Aanmel-
den is niet nodig. De initiatiefnemers 
hopen u en jou (0 tot 99 jaar) weer te 
ontmoeten en voel u vrij om gasten 
mee te nemen. Voor vervoer kan ge-
zorgd worden. Informatie te verkrijgen 
bij Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren of Robert Heil via 0297-329538.

Creatief met 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 19 november 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee bij de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Amalia-
laan. Daarna is er van 12.00 tot 13.00 
uur de gelegenheid om samen te lun-
chen. Gezellig een uitgebreide brood-
maaltijd met iets warms erbij. En ’s 
avonds wordt van 19.30 tot 21.30 uur 
weer een creatieve avond gehouden. 
Iedere belangstellende is welkom bij 
deze activiteiten van de Oost-Inn. In-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413 of op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Op pad voor MS Collecte
Aalsmeer - Op maandag 17 no-
vember gaat de MS Collecte weer 
van start. Een bijzonder jaar, omdat 
de MS Collecteweek 10 jaar gele-
den voor de eerste keer werd geor-
ganiseerd met 500 collectanten. Dit 
jaar gaan circa 14.000 vrijwilligers in 
het hele land op pad om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor Multiple 
Sclerose (MS). 

Het is een hele uitdaging voor de 
collectanten om in dit jaargetijde, 
waarin het vroeg donker is en het 
flink kan regenen, langs de deuren 
te gaan. Laat u de collectant niet in 
de kou staan? Elke MS-collectant 
kan zich legitimeren. Het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan het 
oranje vlinderlogo. Wie de collec-

tant mist, kan uiteraard ook een gift 
overmaken op giro 5057. Eén op de 
duizend Nederlanders krijgt de di-
agnose MS. Jaarlijks komen er on-
geveer 300 nieuwe mensen met MS 
bij. MS is de meest voorkomen-
de invaliderende aandoening onder 
jongeren in Nederland. Het Natio-
naal MS Fonds strijdt voor een be-
ter leven met MS. Het opgehaalde 
collectegeld wordt besteed aan on-
derzoek (voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS), begelei-
ding en voorlichting. Kijk voor meer 
informatie op www.nationaalms-
fonds.nl. Ook kunt u zich nog steeds 
aanmelden als collectant. Neem 
hiervoor contact op met Anneke 
Noort, coördinator van de collecte 
in Kudelstaart, via 06-22559158.

Sinterklaaskien 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 19 no-
vember wordt vanaf 20.00 uur een 
gezellige Sinterklaaskien gehou-
den bij buurtvereniging Hornmeer. 
De zaal is vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Er zijn 
mooie prijzen te winnen. Iedereen 
is van harte welkom, neem gerust 
uw buurman/vrouw mee naar het 
buurthuis in de Roerdomplaan 3.

Dankbaar voor alle hulp inwoners!
Als trotste Aalsmeerse alleenstaan-
de moeder, rondkomend van een 
veertig euro per week, wil ik eens 
mijn dankbaarheid uitspreken naar 
de organisaties die mijn leven een 
stukje leefbaarder maken.
Voedselbank Aalsmeer, ik ben jul-
lie dankbaar voor het voedselpakket 
wat ik ieder donderdag op mag ha-
len, zodat ik mijn kinderen en mij-
zelf kan voorzien in de basisbehoef-
te eten. Dankbaar voor het praatje 
wat de vrijwilligers even met me ma-
ken, gewoon uit belangstelling hoe 
het met me gaat als herstellende 
verslaafde moeder. Dankbaar voor 
de Aalsmeerse medemensen, die er 
voor zorgen dat zij geld doneren als 
er een actie gehouden wordt door 
de restaurants in Aalsmeer voor 
de Voedselbank, zodat mijn kinde-
ren en ik met de Kerst iets extra’s 
hebben. Geweldig dankbaar is wat 
ik ben. Ook niet te vergeten, de Ka-

dootjes Bank, een initiatief van Ta-
mara voor mensen met een mini-
ma inkomen waarvan het kind ja-
rig is, maar waarvoor geen geld is 
om dit te vieren. Mensen dit mag 
en kan niet. Zij zorgt er voor dat het 
kind toch een verjaardag kan vieren 
en hoe! Mijn zoontje is onlangs ja-
rig geweest en zij heeft er voor ge-
zorgd dat hij gewoon jarig kon zijn 
en een prachtig cadeau kreeg. Dit 
zijn de momenten waarop ik durf 
te zeggen, ik schaam me niet voor 
mijn minimum, de realiteit is hard 
en soms heel zwaar. Ik sta met bei-
de voeten op de grond en werk er 
keihard aan! Maar ik ben dankbaar 
voor de hulp die er is in Aalsmeer. 
Sinds ik mijn ogen heb geopend 
voor de verandering van schaamte 
naar dankbaarheid is er zoveel meer 
moois gekomen en gegeven en dat 
allemaal door mijn mooie Aalsmeer-
se medebewoners. Dank jullie wel.

ingezonden

KERKDIENSTEN
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag Kloosterhof 17u. woord-
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag 10.30u. Oecumenische 
dienst met L. Seeboldt en ds. Prins. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. B.J. Griffioen uit Bad-
hoevedorp. Tevens kinderkerk 10u.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Dinsdag 25 november 
om 20u. met Peter Slagter. Thema: 
De brief van Paulus aan de Efeziërs.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 17 november met dr. Wil-
lem Ouweneel. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Donderdag 20 no-
vember Leerhuis in Open Hofkerk, 
Sportlaan vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag om 10.30u. Oecumenische 
dienst in Karmelkerk, Stommeer-
weg. Kerkgebouw Zijdstraat geslo-
ten. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10.30u. Oecumenische 
dienst met ds. T.H.P. Prins en pastor 
L. Seeboldt in Karmelkerk, Stom-
meerweg. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Orga-
nist: W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
J. Haeck en 18.30u. bijbeldiscussie-
dienst met ds. C.G. Graafland. Orga-
nisten: C. Oskam en M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Bart Doornweerd. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. W.H. Louwerse uit 
Apeldoorn en 16.30u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld.

Zondag 
16 november

thousiaste lopers brachten ruim 
4.000 euro bij elkaar. Daarnaast 
zijn er ook nog giften binnengeko-
men voor dit doel. Het totaal bedrag 
is 7250 euro geworden. De bouw is 
reeds begonnen en met de giften 
en de subsidie kan nu het dak er-
op gezet worden. De inzamelings-
actie loopt nog door, want er is nog 
veel geld nodig. Meer informatie is 
te vinden op de websites van Stich-
ting Foundation Mission House en 
de OSA, stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer.

Klezmermuziek 
in ‘t Lichtbaken

Rijsenhout - Op zaterdag 15 no-
vember geeft de Alphense klez-
mergroep Nigum een bijzonder op-
treden in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. 
De muziek wordt gecombineerd 
met een verhaal verteld door pro-
fessioneel verhalenvertelster Han-
nie Elstak. Klezmermuziek is ont-
staan in Oost-Europa. Het woord 
klee dat staat voor instrument en 
Zemer dat lied betekent. Klezmer 
betekent dus: instrument dat zingt. 
Klezmermuziek klinkt vaak heel vro-
lijk en uitbundig. Nigun speelt de-
ze muziek met diverse akoestische  
instrumenten zoals accordeon, vi-
ool, bas, klarinet, gitaar, percussie 
en natuurlijk de vocalen van zan-
geres Joke van Egdom. Voor meer 
informatie en kaarten: nigun-in-rij-
senhout.weebly.com of bel naar 06-
47948540. Het concert in het Licht-
baken start om 20.00 uur met een 
voorprogramma. Zaal open vanaf 
19.30 uur. 



Muziek/toneel
Vrijdag 14 november:
* Pianogala in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Jubileumconcert smartlappenkoor 
Denk aan de Buren in de Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein, 20u.
14 en 15 november:
* Rijzenspelers brengen revue ‘Lang 
en Gelukkig’ in De Reede, Schouw-
straat. Vrijdag en zaterdag 20u. 
* Revue ‘Ik ga op reis en neem mee’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Vrijdag en zaterdag 
20.15u. Ook 28 en 29 november.
Zaterdag 15 november:
* Klezmergroep Nigun in het Licht-
baken, Aalsmeerderweg 751, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Back in Time, dance classic feest, 
in The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 21u.
* Jazz van Michael Varekamp en 
Bernard Berkhout in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21.30u.
Zondag 16 november:
* Bluesconcert A.J. and the Wild-
grooves in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.

Films
Vrijdag 14 november:
* Nostalgische films en foto’s van 
Siem Kooij en Peter Roodenburg 
in Middelpunt, Wilhelminastraat. 
Doorlopend vanaf 16u.
T/m 20 november:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met: Pak van mijn hart, 
de honderdjarige die verdween, 
Luca de B, Toen was geluk heel ge-
woon en Oorlogsgeheimen. Voor 
jeugd: Club van Sinterklaas, Dum-
mie de Mummie, Koemba de Zebra, 
Heksen bestaan niet, Flits & het ma-
gische huis.

Exposities
13 t/m 15 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zondag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
14 t/m 16 november:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 15 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
15 en 16 november:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Opening jubileumexpositie 25 jaar 
galerie Sous Terre aan Kudelstaart-
seweg. Zaterdag en zondag 13 tot 
17u. Expositie t/m eind januari.
Tot en met 7 december:
* Expositie in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat met werken van Men-
no Bauer, Juul Bögemann en Jaap 
Beets. Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. 
November:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.
* Schilderijen van Nels de Vries in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen
Donderdag 13 november:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Speelavond buurtvereniging DES 
in De Reede te Rijsenhout, 19.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Dia-lezing ‘Hak op de tak’ bij Vo-
gelvereniging in Wellant college, 
Linnaeuslaan 2 vanaf 20u.
* Rondleiding expositie ‘Black & 

White’ in gemeentehuis vanaf 20u.
Vrijdag 14 november:
* Instuif voor 60-70jr. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 9.30-11.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Verhalen uit het verleden van Ku-
delstaart door Jan Willem de Wijn in 
RKDES-kantine, Wim Kandreef, 20u.
* Trots van Aalsmeer feest in Feeste-
rij de Bok, Dreef vanaf 21u.
Zaterdag 15 november:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Bazaar bij Doopsgezinde Gemeen-
te, Zijdstraat vanaf 10.30u.
* Aankomst Sinterklaas in Centrum, 
tuin Zorgcentrum, ingang Kanaal-
straat om 14u.
* Verkoop boeken en vliegtuigmo-
dellen bij Crash in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug van 11 tot 16u.
Zondag 16 november:
* Open Meer ontmoeting in Irene, 
Kanaalstraat, lunch vanaf 12.30u.
Maandag 17 november:
* ANBO koffie-ochtend o.l.v. Johan 
Jonker in wijkpunt Voor Elkaer in 
centrum Kudelstaart v/a 9.30u.
* Clubavond F&VA over Cinefleur-
festival in ’t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 20u.
Dinsdag 18 november:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Workshop alcoholvrije cocktails 
maken voor tieners bij Binding Ku-
delstaart. Gr. Willemlaan v/a 15.30u.
Woensdag 19 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
Lunch 12-13u. en creatieve avond 
van 19.30 tot 21.30u.
* Sintfeest in zwembad De Waterle-
lie, Dreef van 13.45 tot 14.45u.
* Najaarsmarkt dagcentrum Horten-
sialaan van 12.30 tot 14.30u.
* Sinterklaas kienen bij BV Horn-
meer in buurthuis Roerdomplaan 
vanaf 20u.
Donderdag 20 november:
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sintkienen bij Supporters Vereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 20.30u.
Vrijdag 21 november:
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Maarten Spanjer in Boekhuis, Zijd-
straat vanaf 20u. 
Zaterdag 22 november:
* Wintermarkt in zorgcentrum en 
Rozenholm, Molenpad, 10 tot 16u.
* Sinterklaas in Rijsenhout, aan-
komst loswal Aalsmeerderdijk vanaf 
13.15u. Feest in De Reede van 14.45 
tot 15.45u.
* Aankomst Sinterklaas in Ku-
delstaart bj de Loswal vanaf 14.15u.
* Veiling en Rad van avontuur voor 
Karmelkerk in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 13 november:
* Twee jaar Borrel Aalsmeer, net-
werkbijeenkomst in Welkom Thuis, 
Stommeerweg v/a 17u.
Dinsdag 18 november:
* Zin-Inn lezing ‘Moet je gek zijn om 
in god te geloven?’ bij Doopsgezin-
de Gemeente, Zijdstraat 55, 20u.
Woensdag 19 november:
* Wijkoverleg Stommeer over VOA’s, 
Schiphol, N196 in Parklaan 27, 20u.
* Themabijeenkomst voor ouders 
over ‘Mijn kind en veilig uitgaan’ in 
N201, Zwarteweg,19.45 tot 21.30u.
* Pact café over sociale wijkteams in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
Donderdag 20 november:
* Ronde Tafel Gesprek in gemeente-
huis over ombudsman en Schiphol 
van 20 tot 22.15u. 
Vrijdag 21 november:
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.
* Verkiezing Ondernemingen van 
het jaar in Crown Studio’s vanaf 20u.
Maandag 24 november:
* Bijeenkomst ‘1 jaar zorg voor el-
kaar’ in raadskelder, gemeentehuis 
van 20 tot 22u.

AGENDADiverse films in Crown Cinema
‘De 100 jarige die uit het 
raam klom en verdween’
Aalsmeer - Al vele mensen heb-
ben deze film gezien en allen zijn 
vol lof over ‘De 100-jarige man die 
uit het raam klom en verdween’. Al-
lan wordt honderd en dat wordt 
groots gevierd in het bejaardente-
huis, maar de jarige krijgt het op zijn 
heupen en vertrekt kort voordat het 
feest losbarst. De tijd die hem rest 
kan hij beter besteden en hij klimt 
uit het raam en verdwijnt. Allan be-
gint aan een roadtrip waarbij hij van 
het ene in het andere avontuur te-
recht komt. Tegelijkertijd passe-
ren de memorabele momenten uit 
zijn leven én die van de twintigste 
eeuw geschiedenis de revue. Geba-
seerd op de gelijknamige bestseller 
van Jonas Jonasson. De film draait 
vrijdag om 20.30 uur in de kleine 
zaal van Crown Cinema. In de klei-
ne, knusse zaal presenteert de bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade nog 
diverse andere leuke films voor zo-
wel jeugd als volwassenen. Van-
avond, donderdag, kan plaats geno-

men worden in het pluche voor ‘Lu-
cia de B’ vanaf 20.30 uur. En vrijdag-
middag gaat om 16.00 uur het licht 
uit voor ‘Oorlogsgeheimen’. Zater-
dag en Zondag draait Crown Cine-
ma op volle toeren met beide da-
gen om 12.00 uur ‘Flits en het Ma-
gische Huis’, om 14.00 uur ‘Koem-
ba de Zebra’ en om 16.00 uur ‘Hek-
sen bestaan niet’. Het weekend af-
sluiten kan zondag vanaf 20.30 uur 
met ‘Toen was geluk heel gewoon’. 
In de grote bioscoopzaal kan zon-
dag met popcorn plaatsgenomen 
worden voor ‘De club van Sinter-
klaas en het pratende paard’ om 
15.00 uur, ‘Dummie de Mummie’ om 
16.30 uur en de romantische filmhit 
‘Pak van mijn Hart’ om 19.15 uur en 
om 21.15 uur. Voor meer informatie: 
www.crowncinema.nl. Kaarten re-
serveren kan via 0297-753700 of in-
fo@crowncinema.nl en zijn te koop 
bij de kassa van de bioscoop, waar 
ook gelijk popcorn of snoep en drin-
ken aangeschaft kan worden. 

Al drie jaar de beste livebands
A.J. and the Wildgrooves 
zondag live in The Shack
Oude Meer - Het is dit weekend 
alweer drie jaar geleden dat The 
Shack haar deuren opende. Steeds 
meer muzikanten uit binnen- en 
buitenland, én de vele liefhebbers 
van live-muziek, weten hun weg te 
vinden naar deze gezellige loca-
tie aan de ringvaart in Oude Meer. 
The Shack is inmiddels een place 
to be geworden en niet alleen in de 
regio, maar ook in de rest van het 
land. De ‘no-nonsense’ uitstraling 
en de goede atmosfeer maakt The 
Shack toegankelijk voor iedereen. 
Ieder weekend wordt een breed en 
gemêleerd publiek getrakteerd op 
livemuziek van de allerbeste bands 
en muzikanten. En de band die zon-
dag 16 november op het podium 
staat, hoort ook absoluut in dit rijtje 
thuis! AJ and The Wildgrooves ston-
den eind maart 2013 voor de eer-
ste keer op het Shack podium. Op 
die zaterdagavond in 2013 werd het 
Shack publiek al volledig overrom-
peld door de soepele rauwe zang-
stem van de blonde zangeres van 
deze geweldige band. De mees-
te blues en rock bands hebben een 
zanger aan het front staan, om de 
simpele reden dat goeie zange-
ressen in dit genre moeilijk te vin-
den zijn, maar dus wel degelijk be-
staan! A.J en haar mannen werden 
in oktober 2014 genomineerd voor 
beste band. Inmiddels hebben ze 
hun debuut CD afgeleverd en die 

wordt zeer goed ontvangen. Zan-
geres Sandra (A.J.), met haar ka-
rakteristieke rauwe stem, wordt be-
geleid door haar vijfmans sterke rit-
mesectie bestaande uit sologitarist 
Paul Keuzenkamp, aangevuld met 
het prima harpspel met snerpende 
solo’s door Arie van der Plas, bas-
sist Rick Eau, Mendel Moerenhout 
achter de drums en Klaas Kuijt op 
de slaggitaar. Deze geweldige su-
pervette en strakke 5 mansformatie, 
met hun blonde wervelwind Sandra 
als boegbeeld aan het front, spat-
ten van het podium af. Een absolu-
te aanrader! 
Ook alvast voor in de agenda: Zon-
dag 23 november is de Mason Rack 
Band uit Australië weer terug in 
The Shack. En zondag 30 novem-
ber is het podium voor de Dynamite 
Bluesband. Stond een paar weken 
geleden nog in De Wereld Draait 
Door! Deze zondag met voorpro-
gramma van Nederlands állerjong-
ste bluesband: Meryn Bevelander 
Band, bestaande uit Meryn (11jaar!) 
en zijn broers Florian (14 jaar) en 
Aron (16 jaar). 
The Shack is aanstaande zondag 16 
november geopend vanaf 15.00 uur, 
het optreden van A.J. and The Wild-
grooves begint om 16.00 uur en de 
entree bedraagt 5 euro per persoon. 
Voor alle info: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

‘Volle Bak’ voor Ten Beers
Aalsmeer - De band Ten Beers Af-
ter vierde afgelopen zaterdag 8 no-
vember voor de tweede maal haar 
25 jarig bestaan. Dit maal met ook 
alle oud-bandleden op het podium 
en voor deze reünie was Bacchus 
toch bijna te klein. Dicht op elkaar 
stonden de bezoekers bij aanvang 
van het eerste gedeelte, Ten Beers 
in haar oudste bezetting met zange-
res Suus, drummer Jan, fiddler Leen, 
de trompettisten Martijn en George 
O, saxofonist Peter en bassist Geor-
ge. George heeft nog niet zo lang 
geleden de band verlaten, maar de 
andere zes hadden al zeker vijftien 
jaar geleden voor het laatst met el-
kaar op het podium gestaan. Samen 
met toetsenist Jacko, gitarist Jan-

Willem en Pieter op trombone (al-
le drie al 25 jaar bandlid) werd het 
een spetterend optreden met onder 
andere een geweldige mondharmo-
nica battle van George O en Leen 
in ‘Flip flop en fly’. Bij de nummers 
‘Noisy Johnny’ en ‘Can’t get what 
you want’ werd de bas bespeeld 
door Ab en terecht kreeg hij hier-
voor een luid applaus. Vervolgens 
gingen de spots aan voor Ten Beers 
After nu en ook zangeres Dorine, 
drummer Cees, bassist Job, trom-
pettisten Nienke en Ernst en saxo-
foniste Anne Kee wisten het publiek 
prima te vermaken. Een geweldige 
avond, die zeker bij de oud-leden 
misschien wel smaakt naar meer. 
Wie weet!

Vrijdag van jazz en folk naar pop
Pianogala in Bacchus is 
muzikaal laboratorium
Aalsmeer - De spanning stijgt, er 
wordt hard gestudeerd, de lat ligt 
hoog want, aanstaande vrijdag 14 
november vindt het jaarlijkse pia-
nogala weer plaats in cultureel ca-
fé Bacchus. Het repertoire loopt uit-
een van jazz, via klassiek en folk 
naar popmuziek. Veel acts zijn door-
drongen van de nodige humor. Er 
mag gelachen, geborreld en mee-
gezongen worden. Het heet pianog-
ala, maar dit wil overigens niet zeg-
gen dat er alleen piano wordt ge-

speeld. Er wordt ook saxofoon, fluit 
accordeon, trompet, bas, drums ge-
speeld en er wordt gezongen. Cultu-
reel café Bacchus presenteert zich 
deze avond als muzikaal laboratori-
um. Velen muziekstijlen zijn te ho-
ren. De artistieke leiding ligt in han-
den van Lisa Kaaijk. De avond zal 
worden afgesloten worden door een 
swingende jamsessie. Kom genieten 
van de muziek. Het Pianogala begint 
om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 
uur, en de toegang is gratis. 

Zaterdag dance classics party
Back In Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
15 november vind er weer een edi-
tie van Back in Time plaats in The 
Beach. Elke derde zaterdagavond 
van de maand is hier een voor ie-
dereen toegankelijk feest met tel-
kens een andere insteek of the-
ma. Komende zaterdag is het weer 
de beurt aan de Back in Time DJ’s. 
Zij staan die avond weer klaar om 
tijdens dit gouwe ouwe discofeest 
de beste danshits de dansvloer op 
te knallen. De meest populaire hits 
uit de jaren zeventig en tachtig wor-
den weer de zaal in geslingerd. Met 
soms een enkel uitstapje naar de ja-
ren negentig. De muziek wordt gro-

tendeels door het publiek bepaald. 
Via de speciale verzoeknummer-
kaarten kan men een muzikale ‘Fa-
voriete Top 3’ invullen en deze inle-
veren bij de DJ van dienst. Deze pikt 
de leukste suggesties er tussen uit 
om te draaien! Natuurlijk staan tij-
dens de avond de muziek en ge-
zelligheid centraal. Een dansje, een 
drankje en veel plezier. Vanaf 21.00 
uur zijn de deuren open en is ieder-
een van harte welkom! Neem gezel-
lig vrienden mee, want het belooft 
weer een swingende avond te wor-
den! Back in Time vindt plaats in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
en de toegang is gratis.

KCA Jazz zaterdagavond
Nieuwe swingband ‘As Good 
As It Gets’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdagavond 15 
november wordt in Bacchus een 
nieuwe swingband geboren, die 
‘As Good As It Gets’ zal worden 
genoemd. Na jaren van nachtelij-
ke jamsessions, copieuze diners en 
wonderlijke reizen is het onvermij-
delijke dan toch gebeurd: klarinet-
tist Bernard Berkhout en trompet-
tist Michael Varekamp staken de 
koppen bij elkaar en hebben sa-
men een heuse band opgericht. In 
de eerste plaats als liefhebbers van 
swing, improvisatie, vergeten lied-
jes en ongelooflijke virtuositeit. Ge-
speeld vanuit het volle leven. Verha-
len over ups en downs en hoe vroe-
ger alles beter was. Jazz met onmis-
kenbare swing en een diepgewor-
teld begrip van het optimisme van 

de blues. Morgen wordt alles be-
ter. Niet voor niets dansten de men-
sen hun schoenen stuk op swing-
muziek tijdens de crisis in de jaren 
dertig. En niet voor niets werd het 
kort daarna door de Duitsers ver-
boden. Twee mannen in de zomer 
van hun leven. Buik en borst voor-
uit. Swingen maar! Bernard en Mi-
chael worden bijgestaan door Mark 
van der Feen op piano, Hans Voogt 
op gitaar en Frans Bouwmeester op 
contrabas. 
Het KCA jazzconcert in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdag 15 november om 
21.30 uur. Toegang: uw gift. In-
lichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

Vrijdag première in Dorpshuis
Toneelvereniging brengt 
‘Ik ga op reis...’
Kudelstaart - Vrijdag 14 en zater-
dag 15 november wordt de nieuwe 
productie ‘Ik ga op reis en ik neem 
mee’ door Toneelvereniging Ku-
delstaart op de planken gebracht. 
De afgelopen maanden is er door 
de groep spelers, danseressen, pro-
ductie en medewerkers keihard ge-
werkt en met een klinkend resul-
taat. Nieuwe liedjes, nieuwe dansen 
en nieuwe sketches zijn ontsproten 
aan de creatieve geesten van Tine-
ke van Kleef en Peter van der Schil-
den, de twee ervaren schrijvers van 
de Toneelvereniging. Het thema van 
de revue gaat over mensen die on-
derweg zijn of gaan, spullen mee-
nemen of achterlaten. Zo wisselen 
lachwekkende, maar ook ontroe-
rende stukken elkaar af. De dans-
groep met 7 jongedames van sport-
vereniging Omnia heeft zelfstandig 
choreografie geschreven bij de scè-
nes op het toneel. De techniek (be-
staande uit licht, geluid en multi-
media), kleding en rekwisieten zijn 
ook dit jaar in handen van de vak-
mensen van de toneelvereniging. 
De eerste voorstellingen bij Dorps-
huis ‘t Podium beginnen vrijdag 14 
(première) en zaterdag 15 novem-
ber om 20.15 uur. Op 28 en 29 no-

vember zijn er ook nog voorstellin-
gen. Er zijn nog kaarten à 10 euro te 
koop bij Gall & Gall Kudelstaart en 
dit jaar verkoopt ook bakkerij Voo-
ges in de Zijdstraat de kaarten. De 
zaal is vanaf 19.30 uur open. Met 
deze topproductie laat Toneelver-
eniging Kudelstaart andermaal zien 
hoe onderhoudend amateurtoneel 
van eigen bodem kan zijn.

Nostalgische foto’s en films 
vrijdag in het Middelpunt
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
14 november kan genoten wor-
den van een unieke presentatie van 
nostalgische foto’s films in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Siem Kooy en Wim Rood-
enburg hebben hun kennis van 
oud Aalsmeer gecombineerd. In de 
loop der jaren heeft Siem Kooy een 
groot aantal historische films over 
Aalsmeer en Aalsmeerders verza-
meld. Wim Roodenburg beschikt 
over tienduizenden foto’s. In een 
uniek samenwerkingsverband zijn 
nu films en foto’s met een bepaald 

onderwerp met elkaar gecombi-
neerd: Eerst kijken de bezoekers 
naar de film, daarna naar de foto’s 
met gesproken commentaar. Een 
greep uit de onderwerpen: Westein-
derplassen met recreatie en Water-
sport (2005), een kwekerij in Oost, 
viswedstrijd aan de Pontweg, dan-
sen in Aalsmeer (jaren 60-70), his-
torie van het spoor (1912-1935) 
en uitvoering Turnvereniging TVA 
(1950). Siem Kooy en Wim Rooden-
burg verwelkomen belangstellen-
den graag. Vrij entree. De voorstel-
ling is doorlopend van af 16.00 uur.
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STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

AANBIEDING:

Leuke muzikale
CADEAUS

VOOR SINT

Luxe lessenaar
‘Boston’  €29,95

Microfoon
DM-1000 ‘Stage Line’
(incl. kabel + klem)  €32,-

Leuke muzikale
TIP:

Gevarieerde serie

Westerngitaren
‘Richwood’ v/a  €159,-

VOOR SINT

Gevarieerde serie

NIEUW:







Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te heb-
ben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen 
en/of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

LET OP: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgege-
ven door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmo-

ment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer  dan 
2000 personen op het piekmoment of risicovol is? U stuurt 
het meldingsformulier met bovenstaande gegevens naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
 Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te ver-
wachten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt of 
de locatie van het evenement.

WET aLgEmEnE bEPaLingEn OmgEvingsrEchT 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Diverse locaties (Z-2014/064980); plaatsing wifi/ 

bluetooth en laser units met energiekast voor project 
Verkeersmonitoring Amstelveen/Aalsmeer

- Berkenlaan naast nr 26 (Z-2014/064631), bouw woning;
- Edisonstraat 4A (Z-2014/064234), aanpassing JOP, be-

schutting tegen neerslag en wind;
- Hoek Hugo de Vriesstraat/Clusiusstraat (Z-2014/063733) 

het tijdelijke plaatsen van een keetwagen en toilet;
- Jac.P. Thijsselaan 15 (Z-2014/064853), het verwijderen 

van 5 bomen;
- Kamerlingh Onnesweg 76 (Z-2014/064650), het aanpas-

sen van de stoep tbv het aanleggen van een in- en uitrit;
- Mijnsherenweg 45 A 11 (Z-2014/064634), het ombouwen 

van een bedrijfshal tot kantine en vergaderruimten voor 
het gehele bedrijventerrein;

- Oosteinderweg 287 achter (Z-2014/063998), het omzet-
ten van het gebruik van een kas naar botenopslag;

- Oosteinderweg 287 achter (Z-2014/064009), het graven 
en dempen van water, het verbreden van een toegangs-
pad, het aanleggen van steigers;

- Praamplein (Z-2014/065087), het tijdelijk wijzigen van 
parkeerterrein naar evenemententerrein voor 12 dagen in 
september 2015;

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/063646) het tijdelijk wijzigen 
van de bestemming naar detailhandel voor 23 november 
2014;

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065265), het aanbrengen van 
reclame-uitingen;

- Zeeltstraat 17 (Z-2014/065027), het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Herenweg 61 (Z-2014/064174), het slopen van een wo-

ning met opstallen;
- Hornweg 271 (Z-2014/063706), het verwijderen van as-

besthoudend plaatmateriaal van het plafond van de ga-
rage;

- Oosteinderweg 124 (Z-2014/064236), het slopen van een 
woning;

- Spoorlaan 37 (Z-2014/064606), het verwijderen van as-
best (mutatiewoning);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/064611), melding brandveilig 
gebruik;

- Wilhelminastraat 46 (Z-2014/064233) het verwijderen 
van asbest (mutatiewoning).

vErLEEndE OmgEvingsvErgunningEn, 
rEguLiErE PrOcEdurE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- 1e J.C. Mensinglaan 27B (Z-2014/57697), het aanleggen 

van een in- en uitrit (verzonden 12 november 2014);
- Bilderdammerweg 10 (Z-2014/060639), het verwijderen 

van een boom (verzonden 11 november 2014);
- Hornweg 159 (Z-2014/054600), het aanleggen van een 

in- en uitrit (verzonden 4 november 2014);
- Oosteinderweg 71 (Z-2014/061272), het wijzigen van 

kantoren in appartement (verzonden 7 november 2014);
- Oosteinderweg 264 (Z-2014/048926), het plaatsen van 

drie dakkapellen (verzonden 10 november 2014);
- Tegenover Seringenstraat nr 18 (Z-2014/057653), het 

plaatsen van een opslag van materieel op twee parkeer-
vakken tbv vervangen hekwerken (verzonden 11 novem-
ber 2014).

Officiële mededelingen
13 november 2014

maandag 18 nOvEmbEr: 
manTELzOrgLOkET gEsLOTEn

Op maandag 18 november a.s. zal het Mantelzorgloket in het 
gemeentehuis in Aalsmeer gesloten zijn. Het Mantelzorglo-
ket is wel telefonisch bereikbaar via tel. 020-3335353.

rOndE TaFEL gEsPrEk 20 nOvEmbEr 2014

Tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1 1 Opening van en toelichting over het 
   Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer R.P. Fransen
  2  Vaststelling van de agenda 

20.05-20.45 Rtg-2 gemeenschappelijke regeling 
  gezamenlijke ombudsman metropool 
  amsterdam.

Doel gesprek
Na behandeling in de oordeelsvor-
mende raad van 30 oktober 2014, 
wil de raad in een RTG nader kennis 
maken met de regionale en nationale 
ombudsman en een beter beeld te 
krijgen van het onderwerp. De raad en 
belangstellenden gaan in gesprek over 
het onderwerp. Gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Het voorstel wordt 
geagendeerd voor de oordeelsvormende 
raad van 4 december a.s.

20.50-21.50 Rtg-3  schiphol
Doel gesprek
Behandeling van het onderwerp is ge-
richt op het horen van reacties vanuit 
de inwoners van Aalsmeer over Schip-
hol, bijvoorbeeld op het gebied van 
leefbaarheid en economie. Naast een 
toelichting door de portefeuillehouder, 
zal er een korte presentatie worden 
gegeven door Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Tevens zal een vertegenwoor-
diger van Schiphol worden uitgenodigd 
voor het gesprek. Gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

21.55-22.15 Rtg-4 niet geagendeerde onderwerpen
  - gemeentelijk protocol pestgedrag 
   naar schoolbesturen
  - verbeteren verkeerssituatie 
   Zonnedauwlaan, ter hoogte van de 
   Krabbescheerhof te Kudelstaart

Doel gesprekken:
Indien er andere (niet geagendeerde) 
onderwerpen zijn aangemeld worden 
deze besproken bij dit agendapunt 
onder Rtg-4. Onderwerpen kunnen tot 
12.00 uur op de dag van het geplande 
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 20 
november) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 
0297- 387584.De voorzitter van het 
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteinde-
lijk of de aangedragen onderwerpen 
worden geagendeerd.

22.15  Sluiting

inFOrmaTiEbijEEnkOmsT vOOr vrijgEvEsTigdE 
aanbiEdErs jggz

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer organiseren 20 no-
vember een informatiebijeenkomst voor de vrijgevestigde 
aanbieders van JGGZ die al gecontracteerd zijn. Op deze 
bijeenkomst zal onder andere worden ingegaan op het in-
koopproces en de werking van de sociale teams. De aan-
bieders die gecontracteerd zijn door de gemeenten hebben 
een uitnodiging ontvangen. Gecontracteerde aanbieders die 
desondanks geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel 
naar deze bijeenkomst willen, kunnen zich aanmelden via 
aalsmeerzorgvoorelkaar@amstelveen.nl

bEkEndmaking bEsLuiT naamgEving 
OPEnbarE ruimTE

Op 11 november 2014 hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer besloten de dubbele naamgeving van drie 
openbare ruimten opheffen. Dit is besloten omdat de naam-
geving van openbare ruimten in een woonplaats moet uniek 
zijn. Er is in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen na-
melijk geen geografische bepaling is opgenomen. Daardoor 
kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen openbare 
ruimten met dezelfde namen.

De weg “Gedempte sloot” (gedeelte tussen de Weterings-
straat en het kinderdagverblijf “De Berenboot” aan de 
Schoolstraat 4) is ingetrokken en de weg “Gedempte sloot” 
(gedeelte tussen de van Cleeffkade en de Weteringstraat) is 
verlengd met het gedeelte dat wordt ingetrokken.

De brug “CAV bruggen” aan de westelijke zijde is hernoemd 
tot “CAV brug West” en de brug “CAV bruggen” aan de ooste-
lijke zijde is hernoemd tot “CAV brug Oost”.

Het water “Jachthaven Rekreatiepark Aalsmeer” aan de 
Ringvaartzijde is hernoemd tot “Jachthaven Rekreatiepark 
Aalsmeer Ringvaartzijde” en het water “Jachthaven Rekrea-
tiepark Aalsmeer” aan de Poelzijde is hernoemd tot “Jacht-
haven Rekreatiepark Aalsmeer Poelzijde”.

mELdingsPLichT vOOr EvEnEmEnTEn 2015 
(> 2000 aanWEzigE PErsOnEn OP PiEkmOmEnT 
En/OF risicOvOLLE* EvEnEmEnTEn)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

OnTWErP OmgEvingsvErgunning in aFWijking 
van hET bEsTEmmingsPLan “uiTErWEg PLasOEvErs 
2005”, uiTErWEg 168 En OnTWErPbEsLuiT hOgErE 
grEnsWaardEn (z-2014/052293)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 14 
november 2014 t/m 25 december 2014 voor een ieder ter in-
zage ligt de “ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, Uiterweg 
168” met de daarop betrekking hebbende stukken. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Uiterweg Plasoevers 2005” en de bestemming 
“Zonering Luchthaven Schiphol”. Het bouwplan is in strijd 
met de bepaling artikel 34 van het geldende bestemmings-
plan. Het bouwplan kan worden gerealiseerd, mits voorzien 
van een verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet lucht-
vaart. 

inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 14 november 2014 t/m 29 december 
2014 voor een ieder ter inzage:
- bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er 
ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de 
gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde web-
pagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbeschikking’ “Uiterweg 168”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
In samenhang met de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders 
tevens het voornemen een hogere grenswaarde vast te stel-
len voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege 
het wegverkeerslawaai Uiterweg 168. Het ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden ligt tegelijkertijd met de ontwerp omge-
vingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ter 
inzage met ingang van 14 november 2014 t/m 29 december 
2014 met de mogelijkheid voor belanghebbenden een ziens-
wijze in te dienen. 

insPraak vOOrOnTWErP bEsTEmmingsPLan 
‘hOrEcavOOrziEning kudELsTaarTsEWEg 295-297 
(z-2013/048694)’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraak-
verordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden met 
betrekking tot het voorontwerp ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297’. Vanaf 14 november 2014 ligt het plan 
gedurende zes weken ter inzage voor inspraak.

Plangebied
Het plangebied is gelegen in het dorpscentrum van Kudel-
staart nabij het kruispunt van de Kudelstaartseweg met de 
Herenweg en de Bildammerweg. 

doelstelling
Op het perceel waren voorheen twee vrijstaande woningen 
gevestigd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de komst 
van een kleinschalige horecagelegenheid conform de in 2011 
door de raad van de gemeente vastgestelde uitgangspunten 
mogelijk te maken. 

inzien voorontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het voorontwerp van 
het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ge-
durende 6 weken van 14 november 2014 t/m 29 december 
2014 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10C-VO01
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraak-
reactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak bestemmings-
plan ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’. In-
spraakreacties kunnen tevens via de gemeentelijke website 
worden ingediend, door op de hiervoor genoemde webpagina 
de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

gEmEEnTE aaLsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPEningsTijdEn baLiE burgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPEningsTijdEn baLiE bOuWEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinFOrmaTiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gEmEEnTE-inFO OP WEbsiTE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

aFsPrakEn burgEmEEsTEr En WEThOudErs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insPrEkEn in hET bEraad OvEr EEn gEagEndEErd 
OndErWErP?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

OvErigE LOkETTEn En inFOrmaTiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

sErvicELijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

caLamiTEiTEnTELEFOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

sErvicEPunT bEhEEr En uiTvOEring 
PrOvinciE nOOrd-hOLLand
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

vErkEErsbEsLuiTEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

vervolg op volgende blz.
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vErLEEndE OmgEvingsvErgunning in aFWijking 
van hET bEsTEmmingsPLan “uiTErWEg-PLasOEvErs 
2005 E.O.”, sTaTiOnsWEg 38 En OnTWErPbEsLuiT 
hOgErE grEnsWaardEn (z-2013/002500)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevings-
vergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het 
adres Stationsweg 38 ten behoeve van de realisering van vier 
appartementen op de verdieping van het bestaande gebouw. 
Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 2 mei 2014 t/m 12 
juni 2014 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijk-
heid een zienswijze in te dienen.

Projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
dorpscentrum van Aalsmeer aan het begin van de Stations-
weg. Het perceel bevindt zich schuin tegenover het Raad-
huisplein en grenst aan de achterzijde aan het gebied van de 
Westeinderplassen. 

doelstelling
Het project voorziet in de realisering van vier appartementen 
op de verdieping van een bestaand pand. Van toepassing op 
de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoe-
vers 2005 e.o.” en de bestemming “Woondoeleinden, niet 
gestapeld”. Het bouwplan is in strijd met de bepaling, in ar-
tikel 8.1 sub a, dat de gronden zijn bestemd voor woningen 
in niet gestapelde vorm, en, in artikel 8.1 sub b, dat uitslui-
tend vrijstaande woningen zijn toegestaan. Het bouwplan 
kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse 
afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de raad 
van de gemeente een verklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Voornoemde verklaring is op 11 september 2014 
verleend.

inzien omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 14 november 2014 t/m 25 december 
2014 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xG-VG01

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur)

hogere grenswaarden vanwege wegverkeerslawaai
Ten behoeve van het project hebben burgemeester en wet-
houders op 11 november 2014 hogere grenswaarden vastge-
steld voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van-
wege het wegverkeerslawaai. Het betreffende besluit ligt 
samen met de verleende omgevingsvergunning gedurende 
voornoemde periode ter inzage. Het besluit kan via de hier-
voor aangegeven wijze zowel digitaal als analoog worden 
ingezien als bijlage bij de verleende omgevingsvergunning. 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft tegelijkertijd 
met de ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen 
met ingang van 2 mei 2014 t/m 12 juni 2014 met de moge-
lijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te dienen. 

beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van de ontwerp omgevingsver-
gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar 
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld te-

gen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank 
Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een voorlo-
pige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook 
mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheids-
organisatie/33. 

Tegen het besluit hogere grenswaarden kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van het ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden tijdig bij het college een zienswijze heeft 
kenbaar gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe re-
delijkerwijze niet in staat te zijn geweest, beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag). Tevens kan hierbij 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. 
Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te 
dienen via de link: https//digitaalloket.raadvanstate.nl.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
en het besluit hogere grenswaarden treden in werking met 
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voor-
lopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

vErgunningsvrijE aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Oosteinderweg 537 (Z-2014/056522), het vestigen van 

boten en/of caravanstalling (verzonden 5 november 
2014).

ingETrOkkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Marktstraat 18, 18a, 20 (Z-2014/059168), het vervangen 

van deurkozijnen aan de voorgevel, vergroten woonhuis 
en splitsen huisnummers (ontvangen 5 november 2014).

buiTEn bEhandELing gEsTELdE aanvragEn *

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Hornweg 183 (Z-2014/052251), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (verzonden 11 november 
2014).

gEaccEPTEErdE mELding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Herenweg 61 (Z-2014/064174), het slopen van de wo-

ning en bijbehorende opstallen (verzonden 11 november 
2014);

- Hornweg 271 (Z-2014/063706), het verwijderen van as-
best (verzonden 6 november 2014);

- Oosteinderweg 124 (Z-2014/064236), het slopen van een 
woning (verzonden 11 november 2014);

- Spoorlaan 37 (Z-2014/064606), het verwijderen van as-
best (verzonden 11 november 2014);

- Wilhelminastraat 46 (Z-2014/064233), het verwijderen 
van asbest (verzonden 10 november 2014).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

niET gEaccEPTEErdE mELding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/060320), melding brandveilig 
gebruik studio 1 (verzonden 22 oktober 2014).

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

cOmmissiE ruimTELijkE kWaLiTEiT 
(vOOrhEEn WELsTandscOmmissiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EvEnEmEnTEn

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning
- Sinterklaasoptreden met pietenband op 22 november 

2014 van 11.00-12.30 uur, Ophelialaan (Z-2014/052980);
- Sinterklaasintocht op 22 november 2014 van 14.15-15.30 

uur, Herenweg (Loswal), (Z-2014/056560); 
 (verzonden 14 november 2014)

cOLLEcTEs

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExPLOiTaTiEvErgunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Brasserie Boszicht, Bosrandweg 25, Aalsmeer (Z-

2014/063083), ontvangen 30 oktober 2014

drank- En hOrEcaWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Brasserie Boszicht, Bosrandweg 25, Aalsmeer (Z-

2014/063083), ontvangen 30 oktober 2014

TEr inzagE

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwijker-
oordweg 24 te Aalsmeer

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van 
een omgevingsvergunning voor Haya van So-
merenstraat 35 (Z-2014/034777), (brandvei-
lig gebruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere ge-
luidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame 
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de 
nieuw te bouwen woningen gelegen Grootga-
renbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).te Aals-
meer)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. Per-
ceel is gelegen aan de Hornweg 316A te Aals-
meer)

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer) 
Vaststelling wijzigingsplan bestemmingsplan 
‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het be-
sluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
ligt tezamen met de bijbehorende stukken ter 
inzage. Ontwerp van de structuurvisie Uiter-
weg

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stations-
weg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den (Z-2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) 
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels

WET aLgEmEnE bEPaLingEn OmgEvingsrEchT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

vOOr mEEr inFOrmaTiE: WWW.aaLsmEEr.nL

Koop niet 
uit kofferbak

Aalsmeer - Vorige week is bij de 
politie weer een melding binnen 
gekomen over de verkoop van kle-
dingstukken vanuit de kofferbak 
van een auto. In dit geval waren het 
jassen, maar ook al eens is gepro-
beerd colberts, evenals besteklades 

en pannen op deze manier aan de 
man of vrouw te brengen. De smoes 
is in veel gevallen dat het een fail-
lissementspartij betreft of de spullen 
ruimte moeten maken voor de nieu-
we collectie. De politie waarschuwt 
vooral niet te kopen. In de meeste 
gevallen gaat het bovendien niet om 
echte merken en wordt het koopje 
al met al een miskoopje. Maak wel 
melding bij het zien van kofferbak-
verkoop bij de politie via 0900-8844. 
Het is strafbaar!

Denk mee over vergadermodel 
voor de gemeenteraad 
Aalsmeer - Sinds 20 maart verga-
dert de gemeenteraad van Aalsmeer 
volgens een nieuw vergadermodel. 
Dit model is onder meer ingevoerd 
om bewoners en raad dichterbij el-
kaar te brengen. Daarin speelt voor-
al het Ronde Tafel Gesprek (RTG) een 
belangrijke rol, waarin raadsleden met 
bewoners over bepaalde onderwer-
pen praten om te horen wat er leeft 
in de samenleving. Verder is de raads-
vergadering in tweeën gedeeld: een 
oordeelsvormend deel waarin de poli-
tieke discussie plaatsvindt en een be-
sluitvormend deel. Daarbij vergadert 
de raad één keer in de vier in plaats 
van één keer in de drie weken. Afge-
sproken is met elkaar om de nieuwe 
werkwijze na een half jaar te evalue-
ren. Naast de inbreng van raadsleden 

tijdens de evaluatie wil het college 
ook graag horen hoe bezoekers van 
een raadsvergadering of RTG er over 
denken. Daarom gaat een interactie-
ve workshop georganiseerd worden 
voor betrokken bewoners en de loka-
le pers. Het maximum aantal deelne-
mers voor deze workshop is twaalf. De 
workshop vindt plaats op 2 december 
van 17.00 tot 18.30 uur in het gemeen-
tehuis. Aanmelden kan tot en met 25 
november. Aanmeldingen worden op 
volgorde van binnenkomst behan-
deld. Uw inbreng wordt anoniem ver-
werkt. De raad ontvangt een verslag 
van de evaluatie. Voor meer informa-
tie of aanmelden kan contact opge-
nomen worden met de griffie van de 
Gemeente Aalsmeer: email: griffie@
aalsmeer.nl , telefoon: 0297-387515.

Jan Driessen (links) heeft het voorzitterschap overgedragen aan John Jansen.

Nieuwe voorzitter voor 
Ondernemend Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 21 november is de 
finale van de Onderneming van het Jaar 
verkiezing in het Crown Theater. John 
Jansen gaat zich nader voorstellen als 
voorzitter van Ondernemend Aalsmeer 
tijdens deze feestelijke bijeenkomst. 
Waarnemend voorzitter Jan Driessen 
heeft het voorzitterschap van Onderne-
mend Aalsmeer overgedragen aan John 
Jansen. Nu Ondernemend Aalsmeer or-
ganisatorisch goed in de steigers staat, 
is met Jansen als nieuwe voorzitter ook 
de laatste vacante positie voor lange-
re tijd ingevuld. Jan Driessen, tot 1 ok-
tober jongstleden rayondirecteur Rabo-
bank Aalsmeer (Regio Schiphol), is per 
1 oktober jongstleden overgestapt naar 
een nieuwe functie binnen Rabobank 

Nederland. Ondernemer John Jansen is 
geen onbekende in de regio Aalsmeer. 
In 1987 richtte hij Active Travel op en na 
diverse overnames groeide dit bedrijf 
uit tot ATP, The Advanced Travel Part-
ner. Na de internationale uitbreiding van 
zijn bedrijf tot de ATPI Group werd Jan-
sen benoemd tot internationaal directie-
lid. Naast zijn rol bij ATPI vervult hij di-
verse andere zakelijke activiteiten. John 
Jansen woont met vrouw en dochter in 
Rijsenhout.

Feestelijke slotavond
Op vrijdagavond 21 november zal John 
Jansen het woord nemen tijdens de 
feestelijke prijsuitreiking van de Onder-
neming van het Jaar en Starter van het 

Jaar 2014 inhet Crown Theater. Uiter-
aard zal wethouder Ad Verburg op ver-
rassende wijze de genomineerden na-
der voorstellen tijdens deze avond. Ron 
Leegwater zal de avond, evenals voor-

gaande edities, aan elkaar praten en er 
is weer spetterend entertainment te zien 
op het podium. Na afloop is er volop de 
gelegenheid om met elkaar in gesprek 
te gaan en te netwerken.

Aalsmeer - Het Wijkoverleg Stom-
meer komt op woensdag 19 novem-
ber bijeen. Voor deze bijeenkomst 
zijn twee sprekers uitgenodigd. Pim 
van der Meer van de stichting oud 
Aalsmeer komt vertellen over de ge-
schiedenis van de wijk Stommeer. 
Pim is kenner op het gebied van de 
geschiedenis van de Stommeer en 

heeft hiervoor veel archiefonder-
zoek gedaan. De tweede spreker is 
de coördinator van de vrijwillige ou-
derenadviseurs (VOA) in Aalsmeer 
van de ouderenbonden, Wim van 
de Merbel. Nu de gemeenteraad de 
Wmo verordening en de Jeugd veror-
dening heeft vastgesteld zal er van-
af 2015 veel gaan veranderen als het 

gaat om nieuwe hulpvragen van be-
woners bij de gemeente. De oude-
renbonden hebben hier op inge-
speeld door het opleiden van tien 
VOA’ s in Aalsmeer. De VOA is er om 
de hulpvragende burgers te onder-
steunen en door te verwijzen naar 
de juiste instantie(s). Deze service 
van de ouderenbonden is beschik-
baar voor alle oudere bewoners van 
Aalsmeer. Er is gelegenheid bij bei-
de onderwerpen vragen te stellen en 
te discussiëren. Verder nog aandacht 
voor inspraak van bewoners bij de 
nieuwe omgevingsraad van Schiphol 

(ORS), waar de wijk flink vertegen-
woordigd is. Ook werkgroepen Se-
ringenpark, het waterbeheer, de her-
inrichting provinciale weg N196 , de 
Zuiderkerk en de Wmo komen aan 
de orde. Het bestuur van het wijk-
overleg Stommeer nodigt belang-
stellenden uit om aanwezig te zijn op 
woensdagavond 19 november vanaf 
20.00 uur in de Parklaan 27. Bij voor-
keur uw komst melden in verband 
met een geschikte vergaderruimte. 
Aanmelden kan door een bericht te 
sturen naar wrstommeer@gmail.com 
of per telefoon: 0297-342224. 

Wijkoverleg Stommeer over 
geschiedenis en meer
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Rijsenhout - Wervelend en snel, 
hilarisch, zang, special effects en 
overtuigend spel. Dat is de opvoe-
ring van ‘Lang en Gelukkig’ ge-
speeld door de Rijzenspelers. Vrij-
dag 7 november was de première 
en vierde de vereniging groots haar 
70 jarig jubileum. Met ‘Lang en Ge-
lukkig’ laten de spelers zien ook dit 
genre – een sprookje voor jong en 
oud – geheel in de vingers te heb-
ben. Een dik 2 uur durende voor-
stelling die geen moment verveelt 
en het publiek laat schaterlachen. 
‘Lang en Gelukkig’ is een bijzon-
der sprookje, omdat vele bekende 
sprookjesfiguren elkaar tegenko-
men in het sprookjesbos. In het stuk 
worden de belevenissen van hoofd-
personen Knoop en Assepoester, 
knap neergezet door Jeroen Rinkel 
en Mariska van Leeuwen, gevolgd. 
Assepoester heeft het niet makkelijk 
als zij kennismaakt met haar stief-
moeder en haar dochters. Een an-
dere verhaallijn is die van Prins Ro-
derick, perfect gespeeld door Ar-
jo Lanser. Prins Roderick moet trou-
wen en alles is daarbij geoorloofd. 
Of Assepoester zijn bruid wordt, 
moet u zelf gaan beleven. 

Het stuk was een uitdaging voor 
de spelers, maar ook voor de re-
gie. Petra Daalman heeft zeker niet 
de makkelijkste weg gevolgd door 
haar keuzes. De vele decorwisselin-

gen, de zang, de lichteffecten en to-
verkunsten zijn menigmaal een lust 
voor het oog en oor. Alle ingrediën-
ten van sprookjes en de bijbehoren-
de magie zijn terug te zien. Vertede-
ring wekken de meespelende kin-
deren op, hun meespelen geeft de 
voorstelling nog meer cachet. 
Met ‘Lang en Gelukkig’ laat de ver-
eniging zien het maximale uit de ta-
lenten te kunnen halen met elkaar. 
Want vooral dat laatste aspect is 
goed terug te zien in de gespeelde 
voorstellingen. Er is een enorme sa-
menwerking tussen deze ploeg en 
het spelplezier spat de zaal in. Met 
beperkt budget en middelen wordt 
een prachtig stuk neergezet. Een 
voorstelling die ook in de theaters 
niet zou misstaan. Een familievoor-
stelling dit keer, dus na de opvoering 
van zaterdag volgde op zondagmid-
dag 9 november een matinee spe-
ciaal voor de jongere kijkers. ‘Lang 
en Gelukkig’ leent zich ook voor de 
jeugdige kijkers, zij volgen andere 
verhaallijnen dan de volwassenen. 
Er volgen nog twee uitvoeringen op 
vrijdag 14 en zaterdag 15 november. 
De laatste voorstelling is overigens 
al uitverkocht. Soms is het jammer 
dat een stuk maar 5 keer opgevoerd 
kan worden. Er zijn nog kaarten zijn 
te verkrijgen voor vrijdag 14 novem-
ber via de website: www.rijzenspe-
lers.nl, telefonisch: 0297-327840 en 
indien nog voorradig aan de kassa.

recensie
Middagvoorstellingen in Crown 
theater opgetogen ontvangen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
middag waren er twee voorstellin-
gen in de grote zaal van het theater. 
Pluk van de Petteflet, naar het boek 
van Annie M.G. Schmidt, werd ge-
speeld en de kleinste bezoekertjes 
stonden enthousiast mee te klappen 
en stampen. Na afloop van de eer-
ste show, die om twee uur een vol-
le zaal trok, mochten er een aantal 
daarvan hun mening geven. Freddie 
vertelde dat ze nog niet klaar waren 
op het toneel, want wat was het ge-
val; De cast begon als een stel schil-
ders en bouwvakkers en er stond 
een grote bouwsteiger op het podi-
um. Ze draaiden zich om en zagen 
een zaal vol kindertjes. ‘Jullie zijn te 
vroeg! We zijn nog niet klaar met het 
decor van Pluk! Oh, oh, wat nu?’ Dat 
werd vakkundig opgelost. De stei-
ger werd de Petteflet en het beken-
de rode kraanwagentje van Pluk be-
stond uit de bouwradio, de verfbak 
en de gereedschapskist. ‘Wie willen 
er Pluk en Aagje spelen?’ riep één 
van de toneelspelers en uit de zaal 
kwamen de twee jongste acteurs. 
De voorstelling werd gespeeld door 
in totaal zes acteurs, die ieder een 
aantal karakters speelden uit het 
geweldige avontuur van de Tortel-
tuin, inclusief de familie Stamper, de 
Heen-en-weer-wolf, mevrouw Hel-
derder, Dolle de Duif en de overi-
ge bekende personages. Bezoek-
ster Loïs vond de parkmeester grap-
pig en klein en vond het vooral leuk 
dat ze op de foto mocht met Pluk en 
Aagje. Haar broer Jim vond de hele 
voorstelling heel erg leuk en Fred-
die voegde er nog aan toe dat ze 

het meestampen met de Stamper-
tjes en het dansen naast de stoel 
wel het allerleukste vond. Voor de 
Stampertjes werden er zes kindjes 
uit de zaal gekozen die even moch-
ten meespelen. Sam, de coole broer 
van Freddie, vond de hele voorstel-
ling wel goed. Om vier uur werd de 
tweede show gespeeld en weer was 
de zaal flink gevuld. Een bijzonder 
geslaagde kindermiddag dus voor 
het knusse theater in het centrum. 

De andere kant van Ivo 
Was de gemiddelde leeftijd op za-
terdag een jaar of zes, zondagmid-
dag was dat zestig plus, want Ivo 
Niehe gaf acte de presence met zijn 
voorstelling ‘Die avond in Parijs..’ 
Een geweldige show waar alles in 
zat. Veel grappen, veel emotie, wijze 
levenslessen, fantastische muziek 
en bijbehorende videobeelden. Ivo 
deed zelfs een dans op het podium 
dat hilarisch werd ontvangen. De 
bezoekers kregen bij de deur allen 
een persoonlijke handdruk, terwijl 
Ivo ondertussen het lied ‘We’ll meet 
again’ zong. In de pianobar speel-
de pianist en accordeonist Adriaan 
nog een gezellig deuntje en Ivo nam 
daar de tijd om met een ieder op de 
foto te gaan en handtekeningen uit 
te delen. De unaniem enthousias-
te bezoekers kregen bovendien een 
boek of CD uitgereikt. Ivo Niehe liet 
met succes een geheel andere kant 
van zichzelf zien. Wat een bijzonde-
re en talentvolle man.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Door Miranda Gommans

Miranda Gommans met Ivo Niehe. 

Van l.n.r. Loïs, Sam (met pet van Pluk), Freddie en Jim.

Bieden, draaien en winnen 
voor onderhoud Karmelkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 22 novem-
ber organiseert het Bieden, Draaien 
en Winnen comité van de Karmel-
kerk een gezellige avond in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. De 
avond gaat bestaan uit twee onder-
delen. Zo is er de veiling van 150 ka-
vels van goederen en diensten aan-
geboden door de Aalsmeerse mid-
denstand en particulieren. 

Er wordt onder andere een West-
einder rondvaart, planten, taarten, 
kerstworkshops, halve meters kren-
tenbrood, oliebollen, kerstartikelen 
en nog vele andere mooie artike-

len geveild. De eigen veilingmees-
ters zullen proberen om een zo hoog 
mogelijke prijs voor de artikelen bij 
elkaar te praten. Ook is burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder bereid ge-
vonden om een aantal kavels te vei-
len. Het draaien houdt in dat er tus-
sen het veilen door aan een rad van 
avontuur gedraaid wordt met vele 
mooie prijzen. De gehele opbrengst 
zal gebruikt worden voor het on-
derhoud van de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. De avond in het Pa-
rochiehuis begint om 20.00 uur. Ie-
dereen is welkom! De entree en de 
koffie en thee zijn gratis. 

Lang en Gelukkig: Wervelend 
sprookje door Rijzenspelers

Filmclub houdt selectie 
voor Cinefleurfestival
Aalsmeer - Maandagavond 17 no-
vember wordt na de ledenvergade-
ring van de Film- en Videoclub de 
selectie voor het Cinefleurfestival 
2015 gehouden. Het Cinefleurfesti-
val is een samenwering van vijf vi-
deoclubs die om beurten het festival 
organiseren. Dit jaar wordt het fes-
tival op zondag 1 februari georgani-
seerd door Videoclub Close Up uit 
Haarlem in De Zoete Inval in Haar-
lemmerliede. De F&VA is overigens 
nog steeds op zoek naar nieuwe le-

den. Mensen die geïnteresseerd zijn 
in het filmen met een videocamera 
zijn van harte welkom op de club-
avond aanstaande maandag 17 no-
vember. 
De clubavonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den op de maandagavond in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
023-5284564 of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Wintermarkt in Zorgcentrum
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt 
er weer een ‘wintermarkt’ gehou-
den in Zorgcentrum Aelsmeer en 
Verpleeghuis Rozenholm. Het doel 
hiervan is om bewoners van het 
Zorgcentrum de gelegenheid te 
geven om Sint en Kerst inkopen te 
doen. Iedereen die dit leest is van 
harte uitgenodigd om ook Sint en 
Kerst inkopen te komen doen. 

Er zijn altijd leuke cadeautjes en 
koopjes, zoals kerstkaarten, wind-
lichten, kaarsen, sieraden en ho-
ningproducten. Er is ook een boe-
kenstand met tweedehands boe-
ken en het geld dat daarmee wordt 
opgehaald komt ten goede aan de 
bewoners van ons zorgcentrum. 
Bij elk boek is een tweede exem-
plaar gratis. Het Rad van Avon-
tuur zal draaien met een trekking 
rond 11.00 uur en ’s middags rond 
15.00 uur. Er zijn leuke prijzen te 
winnen die geschonken zijn door 
de plaatselijke middenstand. Be-

woners van het Zorgcentrum heb-
ben hard gewerkt aan het breien 
van sjaals, kussens en sneeuw-
ballen. Voor de vogels zijn er pin-
dakransen gemaakt. Ook ontbre-
ken de eigengebakken koekjes en 
cake niet. Natuurlijk is ook weer 
heerlijke erwtensoep, die door 
de koks vers zijn bereid, te koop 
en kan plaatsgenomen worden 
voor koffie met appeltaart. De op-
brengst van deze zaken komt ten 
goede aan de activiteiten die voor 
onze bewoners worden georgani-
seerd. ’s Middags tussen 14.00 en 
15.00 uur is er een muzikaal op-
treden. Voor het kopen van leuke 
cadeautjes kunt in de gang rich-
ting Rozenholm terecht. Tevens is 
er verkoop van tweedehands boe-
ken en spullen in de Violier. Ieder-
een is van harte welkom van 10.00 
tot 16.00 uur op 22 november in 
Zorgcentrum Aelsmeer en Ver-
pleeghuis Rozenholm aan het Mo-
lenpad 2.

Schilderijen Nels de Vries 
in zorgcentrum Aelsmeer 
Aalsmeer - In de benedengang 
tussen Zorgcentrum en Rozen-
holm kan sinds begin november 
genoten worden van schilderijen 
van Nels de Vries. ‘Kleur is leven’ is 
het thema van de expositie van de-
ze Aalsmeerse. Schilderen is al heel 
lang de passie van Nels de Vries. 
Al vanaf de schooltijd. Na een be-
staan met gezin en baan, is zij van-
af eind jaren tachtig steeds met 
schilderen en kunst bezig geweest. 
”Steeds meer beïnvloedt het de ma-
nier waarop je naar de dingen kijkt. 
Hoe het licht valt, het verschil tus-
sen ochtend en avond gaat je ver-
wonderen. En ook dat je soms totaal 
geen buitenwereld meer ziet in een 
schilderij. Het is iets op zich gewor-
den“, aldus Nels. Opgewekt gaat zij 
altijd aan de slag met verf en kwas-
ten en lijnen en kleuren. Meest-
al lukt het niet meteen, want me-
nigmaal wordt een doek overge-
daan. Met een klein groepje werkt 
Nels wekelijks in clubverband en 
gaat dan thuis verder. Tot haar geluk 
heeft ze een fijn atelier met uitzicht 

op de Aardbeiensloot. Wat haar ook 
bevalt aan schilderen is dat je zelf 
alles in de hand hebt. Met een mi-
nimum aan materiaal kun je aan de 
slag. Zij houdt van de vrijheid die 
dat biedt. De kleurige schilderijen 
van Nels de Vries, grotendeels van 
de laatste tijd, hangen tot eind ja-
nuari in het Zorgcentrum. Bij de re-
ceptiebalie wordt de weg gewezen.

Muziek met een glimlach
Aalsmeer - Zondag 9 november 
was het Oud-Katholieke kerkje aan 
de Oosteinderweg voor de tweede 
keer dit seizoen de sfeervolle am-
biance voor een klassiek concert. 
Trio Lataster wist bij menigeen een 
glimlach op het gelaat te toveren. 
Het trio, gevormd door Ingrid Nis-
sen, hobo, Margrita Rondeel, cel-
lo, en Mariken Zandvliet, piano, was 
niet onbekend met het kerkje. Al in 
2006 was het te gast en het voelde 
als een bekende warme jas. Mooi 
was het om te zien dat het geen in 
formeel zwart gekleed gezelschap 
is, maar dat een vrolijk bloemen-
dessin de toon zette. Direct bij aan-
vang wist het publiek zich betoverd. 
Een mooie opening, geïnspireerd op 
de Habanera, was zo krachtig neer-
gezet dat de toeschouwers verbou-
wereerd vergaten te applaudisse-
ren, hetgeen later ruimschoots werd 
goed gemaakt. Dit openingsnum-
mer is overigens de vaste opening 
van het trio als een eerbetoon aan 
de naamgever van het trio Ger La-
taster. Deze schilder vervaardig-
de onder andere Icarus Atlanti-
cus in het Mauritshuis en was een 
groot bewonderaar van het trio. In 
diens huis is menig concert uitge-
voerd. Het programma kende een 
verscheidenheid aan componisten 
en bewerkingen. Er werd niet al-
leen in trio-formatie gemusiceerd, 
maar ook in duetten en solistisch 
waarbij de drie dames mooie sa-
menklanken ten gehore brachten. 
De aria ‘Bei Männern welche Lie-

be fühlen’ kwam de krachtige cel-
lo van Margrita Rondeel mooi uit 
in samenspel met de piano. De be-
kende melodie werd in verschillen-
de variaties gespeeld en waar in 
de tekst het samengaan van man 
en vrouw als goddelijk wordt ge-
noemd kun je dat ook rustig zeggen 
van dit samenspel. Een mooi mo-
ment was het ‘Claire de Lune’ van 
Debussy, gevoelig vertolkt door Ma-
riken Zandvliet. Het was echter niet 
de maneschijn die door de ramen 
van het kerkje scheen, maar het 
prachtige herfstzonnetje verhoog-
de juist op dat moment de roman-
tische sfeer. Bij ‘Lieder ohne Worte’ 
van Mendelssohn ging hoboïste In-
grid Nissen bijna dansend door de 
melodie. Het gaf aan het stuk een 
prachtige expressieve dimensie. Na 
afloop waren de bezoekers het er 
over eens, het was weer een prach-
tig concert. Het boeide van begin tot 
eind en het geeft de zondagmiddag 
een prachtig romantisch tintje. He-
laas viel het aantal bezoekers wat 
tegen en ook daar ging het over in 
het gesprek na afloop. Jammer dat 
niet meer mensen de weg kunnen 
vinden naar het kerkje aan de Oos-
teinderweg. Het volgende concert is 
op zondag 14 december. Dan speelt 
het duo Iniu-Varvaresos op piano en 
viool werken van onder andere Ra-
vel en Grieg. Een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met de 
klassieke concerten van KCA.

Wilbert Streng

Politie, tandenpoetsplaat en 
Billy Joel op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op werkdagen over-
dag en ’s nachts heerlijke muziek en 
’s avonds en in het weekeinde afwis-
selende en informatieve live program-
ma’s voor diverse doelgroepen, dat is 
de lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving. Met andere woorden het 
hart van de regio. Radio Aalsmeer 
zendt 24 uur per dag uit op 105.9 FM 
(ether) en 99.0 FM (kabel). Ook de ko-
mende week zijn er weer vele inte-
ressante programma’s te beluisteren 
via Radio Aalsmeer. Donderdag krijgt 
‘Halte Zwarteweg’ politiebezoek en 
kan in ‘Aalsmeer by Night’ onder an-
dere geluisterd worden naar de tan-
denpoetsplaat. In het Vrijdagavondca-
fé onder andere politieagent Eric van 
de Brun. Een ander vast onderdeel is 
de Twitterhit: deze week zijn de pre-
sentatoren op zoek naar jouw favorie-
te hit van Billy Joel. Onder alle inzen-
ders worden twee tickets verloot voor 
een film naar keuze in Crown Cinema. 
Het Vrijdagavondcafé is van 21.00 tot 
23.00 uur. In ‘Aalsmeer Politiek’ mo-
gen wekelijks Aalsmeerse politici op 
zaterdag om 12.00 uur de lokale po-
litieke week doornemen, deze week 
is PACT Aalsmeer aan de beurt. Na-
tuurlijk komende maandagavond weer 
een Aalsmeerder of Kudelstaarter te 
gast in ‘Door de Mangel’ van 19.00 
tot 20.00 uur. Deze week is dat Ro-
bert-Jan Jansen. Er kunnen live vra-
gen gesteld worden aan deze speci-
alist in het re-integreren van mensen 
in een uitkeringssituatie naar de bouw. 
U kunt dit doen via het telefoonnum-
mer 0297-325858, via e-mail: studio@

radioaalsmeer.nl. Op zaterdag tussen 
13.00 en 14.00 uur wordt het program-
ma herhaald.

Tandenpoetsplaat
Na twee weken afwezigheid wegens 
rechtstreekse uitzendingen van de 
Raadsvergaderingen vanuit het ge-
meentehuis is er vanavond, donderdag 
13 november, vanaf 22.00 uur weer 
een uitzending van ‘Aalsmeer by Night’ 
te beluisteren op Radio Aalsmeer. 
Meindert van der Zwaard is sinds vori-
ge maand de nieuwe presentator van 
deze al langer bestaande radioshow. 
Hij wordt regelmatig bijgestaan door 
sidekicks Sandra Droogh en/of Talitha 
van Itterzon. Tijdens de uitzending veel 
ruimte voor verzoeknummers en goe-
de muziek. En rond 23.30 uur is het tijd 
voor de Tandenpoetsplaat. Suggesties 
zijn van harte welkom. Luisteren dus: 
donderdag tussen 22.00 uuren mid-
dernacht naar ‘Aalsmeer by Night’ op 
Radio Aalsmeer.

Meewerken?
Radio Aalsmeer zoekt nog steeds 
mensen die willen mee helpen aan de 
programma’s van de radio-omroep. 
Niet alleen presentatoren, maar ook 
redactieleden en reporters/verslagge-
vers zijn van harte welkom. Geen er-
varing? Geen probleem, want de om-
roep kan zorgen voor een (interne) 
opleiding. Stuur voor meer informatie 
een mail naar: info@radioaalsmeer.nl 
of kom langs in de studio aan de Van 
Cleefkade 15 in de Crown Business 
Studio’s.

Zaterdag jaarlijkse bazaar 
Aalsmeer - Zaterdag 15 novem-
ber is de jaarlijkse bazaar van de 
Doopsgezinde Gemeente in de Zijd-
straat. Er zijn veel bekende onder-
delen, zoals het Rad van Avontuur 
om een heerlijke taart of veel ande-
re mooie prijzen. Bij Coos Buis zijn 
de mooiste boeketten te koop. Bij 
Howard Maarsen en zijn team zijn 
prachtige planten voor scherpe prij-
zen in de aanbieding. Maar u kunt 
ook voor prima tweedehands kle-
ding, voor boeken en platen, voor de 
handwerken van het fameuze ‘Da-
meswerkgezelschap’ en voor de al-
tijd verrassende rommelmarkt bin-
nen en buiten naar de bazaar gaan. 

En voor als dat nog niet genoeg is, 
natuurlijk ook voor tal van verlotin-
gen, waaronder die van de jaarlijk-
se grote quilt, van een goed gevul-
de boodschappenmand, van de reis 
naar London en van een weekendje 
Texel. Voor de grootste keuze moet 
u vroeg komen! Om exact 10.30 uur 
gaat de deur open. Als u wilt komen 
lunchen, kom dan rond de middag 
en vanaf 16.00 uur is het happy hour 
met weggeefprijzen. Maar als u niks 
wilt missen van waarschijnlijk de al-
lerleukste bazaar van Nederland, 
dan komt u gewoon de hele dag. 
Voor nadere informatie: cie-bazar@
dgaalsmeer.nl.

Kudelstaart in woord en beeld
Waar was ingang RKDES?
Kudelstaart - Weet U waar de in-
gang van dit RKDES complex was? 
Of weet U waar vroeger de kerk 
stond? Interesse in de geschiede-
nis van Kudelstaart? Kom dan vrij-
dag 14 november naar RKDES. Jan 
Willem de Wijn, voorzitter van de 
stichting Oud Aalsmeer, komt deze 
avond in woord en beeld vertellen 
over oud Kudelstaart. Naar aanlei-
ding van elf thema’s reist hij door de 
tijd met als titel: ‘Een Kudelstaarts 
elftal, elf verhalen uit het verleden’. 
Hij doet dit met oude foto’s, kaar-

ten, schilderijen en tekeningen. Een 
leuke avond voor iedere Kudelstaar-
ter die iets meer van de geschie-
denis van zijn/haar dorp wil weten. 
Laat u verrassen tijdens deze gezel-
lige avond. De avond is vrij toegan-
kelijk (ook voor niet RKDES leden) 
en begint om 20.00 uur in de kan-
tine van de Kudelstaartse sportver-
eniging aan de Wim Kandreef 4. Het 
eerste bakje koffie krijgen de bezoe-
kers aangeboden door RKDES. De 
kantine is vrijdagavond vanaf 19.30 
uur open.

recensie
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‘Mevrouw de Burgemeester’ bij 
60 jaar getrouwd echtpaar Alderden 
Aalsmeer - Drieëntachtig jaar oud 
zijn ze beiden, maar dat geef je ze 
niet. Gelukkig zijn meneer en me-
vrouw Alderden nog gezond en 
goed ter been. Natuurlijk zijn er in 
de loop van de jaren wel wat kwaal-
tjes geweest, mevrouw een nieuwe 
heup, meneer een nieuwe knie en 
beiden wat hartklachten, maar mo-
menteel zien ze er stralend uit. Om-
dat ‘Mevrouw de Burgemeester’ 
komt, zoals meneer Alderden Job-
ke Vonk graag wil aanspreken, heb-
ben ze hun mooiste kleding aan-
getrokken met een prachtig corsa-
ge daarop gespeld. Namens de ge-
meente komt mevrouw Vonk een 
prachtig boeket overhandigen en de 
trouwacte die op 10 november 1954 
in Hoofddorp is ondertekend. Op de 
vraag hoe het stel elkaar ontmoet 
heeft, vertelt meneer het volgende: 
“Ik was net achttien toen ik besloot 
om naar Canada te emigreren. 
Mijn vrouw gooide net voor die gro-
te reis spreekwoordelijk roet in het 
eten, want ik kwam haar tegen, hier 
op brug van de van Cleeffkade, en 
het was liefde op het eerste gezicht, 
dus ben ik gebleven. Zes jaar later 
trouwden we in Hoofddorp, omdat 
mijn vrouw daar vandaan komt. We 
hebben een huis gebouwd in de Op-
helialaan, tegenover de Christelijke 
School, en tot vijf jaar geleden heb-
ben we daar met plezier gewoond.” 
Mevrouw Alderden zegt: “We wo-
nen nu dus vijf jaar in deze fl at op 

Ketelhuis en ik had niet gedacht dat 
ik ooit in een ander huis zou wen-
nen, maar ik heb er nog geen dag 
spijt van gehad. Kijk eens wat een 
prettige lichtinval hier en wat een 
mooi uitzicht!” Het echtpaar kreeg 
vijf dochters, dertien kleinkinde-
ren, twee achterkleinkinderen en 
de derde is op komst. Meneer is al-
tijd werkzaam geweest in de bloe-
men. “Eerst twee jaar op een kweke-
rij gewerkt, toen op kantoor beland 
van de veiling, omdat ik de avond-
school deed en vervolgens op de 
klok en uiteindelijk drieëndertig jaar 
als veilingmeester aan de VBA, nu 
Flora Holland. In 1988 ben ik gestopt 
met veilen. Ik heb veel mooie dingen 
meegemaakt. Wat me nog het meest 
is bijgebleven is de lach van prin-
ses Beatrix die samen met president 
Mitterand van Frankrijk bij ons op de 
klok zat en tulpen inkocht. Een bij-
zonder moment.”

Altijd iets omhanden
Mevrouw Alderden was vroeger 
coupeuse, maar zoals dat ging in die 
tijd, is zij gestopt met werken toen er 
getrouwd werd. “Toch heb ik dat be-
roep altijd als hobby kunnen uitoefe-
nen. Ik naaide negen van de tien kle-
dingstukken voor mijn dochters. Ook 
heb ik voor twee van de vijf de trouw-
jurk genaaid. Van mijn eigen trouw-
japon (ook zelf gemaakt) heb ik 
twee doopjurken genaaid. Ik zit nog 
regelmatig achter mijn naaimachine 

hoor. Ik kan het niet laten. Omdat we 
een druk gezinsleven hebben gehad 
kan ik nu nog steeds niet makkelijk 
stilzitten. Ik wil altijd wat omhanden 
hebben. Nu doe ik nog verstelwerk 
voor onze kinderen en ik heb onze 
gordijnen genaaid. Uiteraard precies 
op maat!” Meneer Alderden schaakt 
graag. Hij heeft veel bijbaantjes ge-
had in de loop van de jaren. “Ik was 
voorzitter van de ondernemingsraad, 
ik zat in de kerkraad en in de lan-
delijke vakgroep van de veiling en 
ik schreef altijd de veilingverslagen 
voor de Nieuwe Meerbode.” Aldus 
meneer, die vanwege zijn vele bij-
banen een Koninklijke onderschei-

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Weer tal van activiteiten hebben de medewerkers van het 
Zorgcentrum en Thuiszorg deze week op het programma staan voor alle 
ouderen in de gemeente. Zin in een gezellige bingo, sjoelen of een heer-
lijk middagje zingen? U bent welkom. Uiteraard staat alle dagen de kof-
fi e klaar en kan aangeschoven worden voor een overheerlijke maaltijd. 
Deze week onder andere zuurkoolstamppot. 

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat de koffi e vanaf 10.00 uur voor u klaar en elke dag wordt 
om 12.00 uur een warme maaltijd geserveerd à 8,50 euro. Op dinsdag- 
en donderdagavond is er ook een warme maaltijd om 17.30 uur. Deze 
kost eveneens 8,50 euro per persoon. 
Zaterdag 22 november is er van 10.00 tot 16.00 uur weer een gezelli-
ge wintermarkt waar leuke spullen te koop zijn.

Voor Elkaer 
Elke maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur zijn ouderen in Voor Elkaer welkom voor een babbel-
tje, een kopje koffi e of ander drankje, een krant lezen, of de leesmap. El-
ke dag om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd à 8,50 eu-
ro. Op woensdag- en vrijdag kan ook van een warme maaltijd genoten 
worden om 17.30 uur voor 8,50 euro per persoon.
Maandag 17 november is er ‘koffi e met een goed gesprek’ van 9.30 
tot 11.30 uur.
Vrijdag 21 november wordt een bingo georganiseerd. De middag be-
gint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De kosten bedragen 
10 euro per persoon, maar dan heeft u ook wat! Deelname aan de bin-
go, dus geen losse lotenverkoop, en natuurlijk een kopje koffi e of thee 
bij binnenkomst. In de pauze krijgt u voor genoemd bedrag ook nog een 
drankje met een hapje. Geeft u zich op? Dan graag vóór 17 november bij 
de gastvrouwen van ‘Voor Elkaer’. 

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag is het Inloopcentrum in de Kanaalstraat van-
af 10.00 uur open voor een kopje koffi e of thee. Op die dagen als u mee-
doet met activiteiten een lunch om 12.30 uur à 3 euro.
Dinsdag 18 november van 10.00 tot 12.00 uur sjoelen en van 14.30 tot 
15.30 uur zangmiddag met accordeon begeleiding.
Donderdag 20 november van 10.00 tot 12.00 uur warming-up en paal-
tjesvoetbal en van 14.30 tot 15.30 uur ‘Breinzaken’ vragenderwijs.

Menu’s:
Er staan deze week weer allemaal heerlijke gerechten op het menu. Wat 
dacht u van zuurkoolstamppot, varkensoester of een runderstoofscho-
tel? Dit alles aangekleed met aardappels op diverse wijzen bereid en 
allerlei soorten groenten. En natuurlijk, niet te vergeten, er altijd soep 
vooraf en een toetje na. Wilt u reserveren, bel dan de betreffende locatie 
waar u de maaltijd wil nuttigen.

Onze locaties:
Zorgcentrum Aelsmeer: Molenpad 1. 
Reserveren voor maaltijd bij de receptie: 0297-326050.
Inloopcentrum: Gebouw Irene, Kanaalstraat 1.
Voor Elkaer: Nobelhof 1 te Kudelstaart. 
Reserveren bij de gastvrouw: 0297- 820979.

ding daarvoor kreeg. Hij laat zicht-
baar trots zijn speld zien. 

Feest
Vanwege het heugelijke feit dat het 
echtpaar zestig jaar getrouwd is zal 
er een groot feest gegeven wor-
den in de Serre in Rijsenhout. “Er 
is zondag in onze kerk (Open Hof 
Kerk Aalsmeer) ook al een bijzon-
dere dankdienst gehouden, waar-
bij we de liederen mochten uitkie-
zen. Psalm 84 kwam zeker aan bod.” 
Aldus meneer Alderden, die spon-
taan een stuk uit die Psalm opzegt. 
‘Mevrouw de Burgemeester’ be-
grijpt precies om welke Psalm het 
gaat. Er wordt nog een heerlijk ge-
bakje genuttigd, maar daarna is het 
toch echt tijd voor de burgemeester 
om weer op te stappen. Jobke Vonk 
wenste tot slot het bruidspaar een 
gezellig feest toe.
Door Miranda Gommans 

2 Exposities in Amstelland
Amstelveen – Tot en met het einde 
van dit jaar hangen er twee mooie 
exposities in de gangen van Zieken-
huis Amstelland. De schilderijen zijn 
van Akke Feddema-Fokker en Ro-
bert Kokkelink. Beide kunstenaars 
hebben een geheel eigen stijl. Kok-
kelink werkt grotendeels abstract 

in felle kleuren en grote doeken. 
Feddema-Fokker hanteert meerde-
re stijlen, van abstract tot fotogra-
fi sch. Portretten hebben haar voor-
keur. De exposities zijn zeven dagen 
per week te zien in Gang B van het 
Ziekenhuis en de gangen bij de fy-
siotherapie.

Zaterdag verkoop boeken en 
vliegtuigmodellen bij Crash
Aalsmeerderbrug – Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 or-
ganiseert zaterdag 15 november een 
boeken- en vliegtuigmodellenver-
koop. Nieuwe en tweedehands boe-
ken en modellen worden deze dag 
voor een aantrekkelijke prijs aangebo-
den. De opbrengst komt ten goede aan 
het werk van het museum. Misschien 
levert een bezoek aan het museum 
nog wel een idee op voor de komen-
de feestdagen. Het CRASH Museum 
’40-’45 aan de Aalsmeerderdijk 460 is 
deze dag geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Vliegtuigmodellen, modern en his-
torisch die aan Crash zijn geschonken, 
dan wel uit erfenis verkregen, maar 
niet opgenomen kunnen worden in de 

collectie, worden te koop aangeboden. 
Er zijn vooral veel gebouwde model-
len voor aantrekkelijke prijzen te koop. 
Crash krijgt vaak boekencollecties 
aangeboden. Boeken, die geen plaats 
krijgen in de bibliotheek, worden te 
koop aangeboden. Het gaat om histo-
rische boeken, maar ook om oorlogs-
romans. Crash heeft tevens een be-
scheiden winkeltje waarin nieuwe boe-
ken en DVD‘s over de Tweede Wereld-
oorlog en het verzet te vinden zijn. De-
ze nieuwe boeken worden tijdens deze 
speciale verkoopdag met korting aan-
geboden. Voor meer informatie over de 
collectie van het museum en het werk 
van de Stichting kan gekeken worden 
op de website www.crash40-45.nl.

Rik en Stefan bij Doopsgezinde Kerk
Zin-Inn lezing ‘Moet je gek 
zijn om in God te geloven?’
Aalsmeer - “Relevant, vernieu-
wend en toegankelijk voor een 
breed, geïnteresseerd publiek”, zo 
omschreef de jury het boek ‘Moet 
je gek zijn om in God te geloven?’ 
van Rik Peels en Stefan Paas, toen 
de prijs ‘theologisch boek van het 
jaar’ uitgereikt werd aan deze twee 
schrijvers. 

Naar aanleiding van grote vragen, 
uiteenlopende theorieën en beel-
dende voorbeelden beantwoor-
den zij de vraag of je gek moet 
zijn om in God te geloven. Geloof 
in God lijkt de laatste jaren afgete-
kend te worden als iets voor men-
sen die niet rationeel genoeg zijn, 
maar dit is volgens Peels en Paas 
niet terecht. Als universitaire do-
centen in de theologie en fi loso-
fi e duiken ze een diepgravende en 
interessante analyse in van de ar-
gumenten. Ze leggen zichzelf niet 
zomaar neer bij de aanname dat 
God niets meer is dan een verou-
derde illusie. Over dit, en waar-
schijnlijk veel meer zullen ze spre-
ken op dinsdag 18 november in de 

Zin-Inn van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer. De lezing begint 
om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur zijn 
de deuren geopend en is er kof-
fi e en thee. Adres is Zijdstraat 55 
en de toegang bedraagt 5 euro per 
persoon. Iedere belangstellende is 
welkom. Voor meer informatie over 
deze lezing of andere activiteiten 
van de Zin-Inn, kan gekeken wor-
den op www.dgaalsmeer.nl.

Foto: Merlijn Doomernik

Rik Peels en Stefan Paas te gast bij 
de Doopsgezinde Gemeente.    

700 Leden RKDES op de foto voor 
sportplaatjesactie Winkelcentrum
Kudelstaart - Winkelcentrum Ku-
delstaart en RKDES hebben elkaar ge-
vonden om een sportplaatjescatie op te 
gaan zetten. Niet sparen voor plaatjes 
van de sterren van de eredivisie, maar 
de eigen lokale helden staan centraal. 
Hiermee biedt het Winkelcentrum RK-
DES een geweldige kans om haar ver-
eniging extra in het zonnetje te zet-
ten. Alle spelers, leiders en trainers van 
de voetbal en de handbal van RKDES 

moeten hiervoor op de foto worden ge-
zet. In totaal 700 foto’s die de komende 
weken gemaakt gaan worden. Een gro-
te, maar leuke klus voor de fotografe en 
vrijwilligers van RKDES. In februari en 
maart 2015 zullen de sportplaatjes in 
de winkel liggen. Bij iedere 10 euro aan 
boodschappen ontvangt de klant een 
pakje sportplaatjes, bij alle deelnemen-
de winkels in het winkelcentrum. Zet de 
dranghekken alvast maar klaar!

Ombudsman en Schiphol op agenda

Praat met de Raad in het 
Ronde Tafel Gesprek
Aalsmeer - Heeft u ideeën die u 
graag met raadsleden wilt delen? Wilt 
u meepraten over een voorstel dat in 
de raad wordt behandeld? Kom dan 
naar het Ronde Tafel gesprek. Op 
donderdag 20 november organiseert 
de gemeenteraad het maandelijk-
se Ronde Tafel Gesprek over onder-
werpen die tijdens de eerstvolgende 
raadsvergadering besproken worden. 
Een Ronde Tafel Gesprek is een ge-
sprek tussen bewoners en raadsle-
den. Het biedt bewoners, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven in 
Aalsmeer de kans om hun visie te 
geven over voorstellen die in de ge-
meenteraad worden behandeld. 

Voor raadsleden is het belangrijk te 
horen hoe bewoners over bepaalde 
voorstellen denken. Het helpt hen een 
beeld te vormen van wat er in de sa-
menleving leeft en om een welover-
wogen besluit te kunnen nemen in 
de raad. Tijdens het Ronde Tafel Ge-
sprek worden er geen besluiten ge-
nomen.Op de agenda van een Ron-
de Tafel Gesprek staan onderwer-
pen die de eerstvolgende raadsver-
gadering aan de orde komen. Niet 
alle raadsvoorstellen van de raadsa-
genda staan op de agenda van een 
Ronde Tafel Gesprek. Als een onder-
werp niet op de agenda staat van een 
Ronde Tafel Gesprek, blijft het moge-
lijk bij het geagendeerde onderwerp 
tijdens de oordeelsvormende raad 
in te spreken. De onderwerpen voor 
het Ronde tafel Gesprek worden een 

week van tevoren via de media en de 
website bekend gemaakt. U kunt zelf 
ook onderwerpen aandragen voor de 
agenda. Op de dag van het Ronde 
Tafel Gesprek hoort u of het onder-
werp op de agenda wordt gezet. Het 
Ronde Tafel Gesprek gaat niet over 
besluiten waar bewoners nog be-
zwaar tegen kunnen maken of in be-
roep kunnen gaan. Ook benoemin-
gen, keuzen, voordrachten of aanbe-
velingen van personen horen niet op 
de agenda van het Ronde Tafel Ge-
sprek thuis, noch klachten. Als u als 
belangstellende wilt deelnemen aan 
het gesprek of nieuwe onderwerpen 
wil aandragen kunt u zich hiervoor 
aanmelden tot 12.00 uur op de dag 
van het geplande ronde tafel gesprek 
via griffi e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584. Vermeld bij opgave 
het onderwerp waarover u wilt mee-
praten of het onderwerp dat u als 
nieuw agendapunt wilt aandragen en 
uw contactgegevens. Wilt u alleen als 
toehoorder aanwezig zijn, dan is aan-
melden niet nodig. In gesprek gaat de 
Raad met de aanwezigen over de ge-
meenschappelijke regeling gezamen-
lijke ombudsman metropool Amster-
dam en Schiphol. Niet geagendeerde 
onderwerpen zijn gemeentelijk proto-
col pestgedrag naar schoolbesturen 
en verbeteren van de verkeerssituatie 
in de Zonnedauwlaan, ter hoogte van 
de Krabbescheerhof in Kudelstaart. 
Het Ronde Tafel Gesprek is van 20.00 
tot 22.15 uur en voorzitter is dit keer 
Ronald Fransen van PACT. 

PACT-Café over sociale 
wijkteams in Bacchus 
Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2015 
krijgt de gemeente de verantwoor-
delijkheid over de uitvoering over 
een groot deel van de taken die nu 
nog tot de Algemene Wet Bijzonde-
re Zorgkosten (AWBZ) horen. Maar 
ook moet de gemeente zorgen voor 
jeugdzorg en passend onderwijs. 
Om goed te kunnen signaleren wel-
ke behoeften er zijn bij de inwoners 
van Aalsmeer of voor welke proble-
men een oplossing moet worden ge-
vonden, heeft de gemeente besloten 
om sociale wijkteams op te zetten. In 
ieder wijkteam zit een wijkverpleeg-
kundige, een huisarts, een mede-
werker van de GGD, een maatschap-
pelijk werker en een jeugdhulpverle-
ner. Verwacht wordt dat dit sociaal 
team straks 80% van de hulpvragen 
kan oplossen. Spreekt Aalsmeer-
ders deze nieuwe werkwijze aan? Of 

denkt u dat u straks niet meer ge-
woon met een probleem naar uw 
huisarts kan gaan? Wie gaat dit be-
talen, er wordt immers enorm bezui-
nigd op de zorg die van het Rijk naar 
de gemeenten gaat? Krijgt u nog wel 
de zorg die ik nodig heb, zoals een 
traplift? Wat betekent dit voor de ve-
le vrijwilligers in Aalsmeer? Moeten 
die straks alle problemen die ze in 
hun wijk, sportclub of muziekver-
eniging signaleren, melden? En wat 
betekent het voor uw rol als man-
telzorger. Wordt deze nog zwaar-
der? Over deze en andere vragen wil 
PACT Aalsmeer graag met u in ge-
sprek gaan. Daarom vindt er weer 
een PACT Café plaats op woensdag 
19 november vanaf 20.00 uur in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat 4. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Geen drones 
en vliegers

Aalsmeer - Het nieuwste, gewil-
de stuk speelgoed bij kinderen, een 
drone. Geweldig om deze speel-
goedvariant de lucht in te laten vlie-
gen en hem op verkenning te sturen. 

Wat menig inwoner wellicht vergeet 
is het feit dat het in verband met 
Schiphol in heel de gemeente ver-
boden is om te gaan vliegeren. Dit 
kan het vliegverkeer in gevaar bren-
gen. Voor drones geldt hetzelfde. 
Mogen dus niet. Weet dat hier een 
boete voor gegeven kan worden van 
1.000 tot 3.000 euro. Voor dit bedrag 
kan heel veel ander leuk en informa-
tief speelgoed gekocht worden!

Vloer nog niet klaar
Geen livebands 
vrijdag N201
Aalsmeer - Om de week kun je 
vrijdags in N201 terecht voor goeie 
livemuziek in alle genres, van pop 
tot metal, van blues tot funk, rock 
en weer terug. 
Voor aanstaande vrijdag waren het 
bluestrio The Anchor Creek en de 
damesband Ladies Decision uitge-

nodigd. Maar helaas, de optredens 
kunnen geen doorgang vinden we-
gens uitgelopen werkzaamheden 
aan de vloer. Maar, de organisatie 
en de beide band hebben elkaar be-
loofd: Deze Vrijdagshow wordt ge-
woon opgeschoven, dus komt als-
nog!
Wil je ook een keer spelen met je 
band, als singer songwriter, als 
dance-act, dj-producer of wat dan 
ook? Mail dan naar info@n201.nl 
zodat er contact kan worden op-
genomen. Meer info is te vinden op 
www.n201.nl
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Aalsmeer - Soms vallen de stukjes van een puzzel ineens op hun plek. 
Zoals bijvoorbeeld de schriftelijke samenwerking tussen Janna van 
Zon en Dick Kuin, die van de zomer tot de ontdekking kwamen bei-
den een passie voor de Tour de France te hebben. Deze passie heeft 
geleid tot een dagboek waarin zij hun kijk op de die dag verreden 
etappe gaven in deze krant. Hun bijdragen hierover worden gemist, 
maar Janna en Dick presenteren iets nieuws. Eens per maand een 
column waarin zij hun mening of visie geven op een door hen ge-
kozen onderwerp. De een is voor, de ander tegen. Het eerste onder-
werp: Haantjesgedrag. Zijn er haantjes in de politiek ofwel is de poli-
tiek wel geloofwaardig? Best een heel actueel onderwerp. De menin-
gen van Janna en Dick na alle commotie tijdens de vergaderingen van 
de Raad. Eens met de stelling van één van beide? Natuurlijk mag er 
gereageerd worden. In de vorm van kritiek of het aandragen van een 
nieuw onderwerp. Janna en Dick hopen in ieder geval een leuk ‘ge-
sprek van de dag’ en ‘stof tot nadenken’ te bieden. Meedoen aan de 
discussie, reageren? Prima: redactieaalsmeer@meerbode.nl

Haantjesgedrag: Voelen als 
een kind dat zin niet krijgt
Aalsmeer - Haantjesgedrag... Hoe-
veel leuker zou de politiek niet kun-
nen zijn, veel interessanter en be-
trouwbaarder ook, wanneer men 
elkaar iets zou gunnen. Hoe is 
het mogelijk dat in een dorp als 
Aalsmeer er zo ongelooflijk veel kin-
nesinne tussen de partijen bestaat. 
Hoe ongeloofwaardig maak je je 
daar ook mee naar de inwoners toe. 
Want zo groot zijn de verschillen na-
melijk niet. In eerdere periodes ble-
ken de partijen goed te kunnen sa-
men werken en nu lijkt het wel alsof 
er op de man wordt gespeeld, men 
elkaar alleen maar vliegen aan het 
afvangen is. Genieten van een ver-
spreking die de ander maakt. Hoe 
kunnen wij elkaar, liefst of juist in 
het openbaar, een hak zetten? Als jij 
‘ja’ zegt zeggen wij lekker ‘neen’ en 
zetten stevig de hakken in het zand. 

Wie is hier bij gebaat? 
Wie denkt dat dit leuk is voor de ge-
interesseerde luisteraar zit er vier-
kant naast. Het is eerder bescha-
mend en saai! Soms zelfs tenen-
krommend om te moeten luisteren 
naar een betoog dat slechts geba-
seerd is op uiterlijk vertoon. Politi-
ci zijn verplicht om op een fatsoen-
lijk manier naar elkaar te luisteren. 
Moeten geen zaken te berde bren-
gen die er niet toe doen, alleen om 
een beetje de popie jopie jongen uit 
te hangen. Zeker niet omdat ieder 

raadslid weet dat wanneer je een 
euro hebt je er geen twee kan uitge-
ven. Over het algemeen zijn de da-
mes en heren het over de wijze van 
verdeling niet eens zo met elkaar 
oneens. Dat maakt de zaak eigen-
lijk nog schrijnender. De verschil-
len die er zijn kunnen echt zonder 
al te veel water bij de wijn te hoeven 
doen opgelost worden. Leer relati-
veren! Waarom wil/moet iedere par-
tij zich zo onderscheiden? Houd op 
met dat theaterspel en die ego trip-
perij! Overleg, communiceer, wees 
een beetje aardig voor elkaar. Gun 
elkaar wat! 

Goede raad
Wat ik ooit geleerd heb van een 
raadgever is het volgende: ‘Wees 
nooit bang dat een ander jouw idee-
en pikt.’ En deze man heeft volko-
men gelijk. Want wat juist mooi, in-
teressant en boeiend is, dat waar ter 
wereld ook, bepaalde ideeën op een 
zelfde moment ontstaan. De mens 
moet zich realiseren dat een idee 
nooit alleen maar de gedachten van 
één iemand is. Daarom is het ver-
standiger om gedachten te delen. 
Misschien voegt de ander iets toe 
wat het belang kan dienen. Durf het 
toeval toe te laten omdat het iets 
kan toevoegen. Wat maakt het uit 
tenslotte wie wat tot stand brengt 
als het maar tot stand komt. Helaas 
maakt Haantjesgedrag het onmoge-

Hoezo haantjes in de politiek?
Aalsmeer - Het lijkt eigenlijk de 
enige manier om je in de politiek 
staande te houden; wat je ook 
doet, doe het goed en blijf het 
haantje. Natuurlijk zou je je eigen 
gedrag kunnen aanpassen aan 
de ideeën van sommigen, maar 
dat maakt het wel minder leuk. 
Wanneer je maar doet wat ande-
ren graag zien dan valt de politiek 
wel mee, maar juist het verwoor-
den van jouw eigen standpunten 
op een gedragen manier is wat 
je wilt. Het ei leggen, de valkuilen 
omzeilen en op naar het volgen-
de agendapunt waar je wederom 
een punt kunt zetten. Niets ont-
ziend en door roeien en ruiten, dat 
is waar het in de politiek om draait. 
Niet het gemakkelijk draaikonten 
en met alle winden meewaaien, 
daarvoor zit je niet in de politiek. 
Juist wanneer jouw opponent ‘ja’ 
tegen een voorstel heeft gezegd, 
kun je niet anders dan ‘nee’ tegen 
het voorstel zeggen. Je moet er 
toch niet aan denken dat het be-
lang van de burgers boven het be-
lang van jezelf zou gaan. 
Nee, we kunnen  overleggen wat 
we willen, vooraf de zaken door-
nemen en afkaarten, op het mo-
ment van de waarheid zullen we 
toch ons eigen gang gaan, want 
daarvoor zit je toch in de politiek?
Eigenlijk zou het zo moeten zijn 
dat er bij de politieke partijen een 
voorselectie plaats zou vinden. 
Potentiële kandidaten voor een 

plaats in het politieke theater zou-
den moeten laten zien waartoe zij 
in staat zijn. Bij onvoldoende pun-
ten zouden ze streng, maar recht-
matig moeten worden afgewezen. 
Een soort geschikt/ongeschikt la-
bel, net zoals in de krijgsmacht 
wordt toegepast.  Dat zijn pas jon-
gens van stavast!
Als uitgangspunt voor een toela-
ting op het politieke toneel kun je 
natuurlijk het verkiezingsprogram-
ma hanteren, maar dat maakt het 
geheel wel erg saai. Het getuigt 
juist van kracht wanneer je in een 
vergadering niet het verkiezings-
programma volgt, maar meer je ei-
gen mening laat prevaleren. Een 
verkiezingsprogramma is meer om 
de burgers net voor de verkiezin-
gen te laten weten wat je eigenlijk 
niet van plan bent. Ook dit schaar 
ik gemakshalve onder het ‘haan-
tjes gedrag’. Eenmaal gekozen kun 
je helemaal los gaan als raadslid, 
als wethouder of kamerlid en mi-
nister, zelfs als minister-president; 
niets is te gek om maar aan de 
burgers te laten zien wat een grote 
kam of kuif je eigenlijk hebt, waar 
vervolgens in gepikt kan worden.
Het is dus goed dat er in de poli-
tiek ook nog vrouwen acteren, zij 
brengen rust en zorgen ervoor dat 
de haantjes zich enigszins gedra-
gen. Zij verbinden en dat maakt de 
politiek overzichtelijker, betrouw-
baarder, maar wel een stuk min-
der leuk.

lijk om samen te werken. Wie denkt 
voor zichzelf te kunnen scoren (al 
zullen de haantjes dat nooit willen 
toegeven) zal uiteindelijk nooit het 
belang van de ander, de bevolking 
kunnen dienen. En dat is toch de 
taak van de politici, het belang die-
nen van de bevolking.

Het privilege van de man?
Is haantjesgedrag alleen het privi-
lege van mannen? Niets daarvan. 
Ook  vrouwen denken zich soms op 
zo een wijze te moeten manifeste-
ren dat het een averechtse werking 
heeft. Zij doen dat dan wel op een 
wijze die mannen vreemd is. Vilein 
en overdreven emotioneel. Wat voor 
beiden telt is: zich voelen als een 
kind dat haar of zijn zin niet krijgt. 
Boos de raadszaal verlaten, de boel 
traineren, manipuleren, zuigen, on-
nodige schorsingen aanvragen. Het 

komt de betrouwbaarheid niet ten 
goede. Misschien moeten de da-
mes en heren eens een cursus hu-
mor gaan volgen? Want humor is in 
de collegezaal ver te zoeken.

Draaikonterij?
Mag je als politicus twijfelen, van 
mening veranderen? Ja natuurlijk, 
dat heeft niets met onbetrouwbaar 
zijn of draaikonterij te maken. Het 
betekent dat je als mens en politi-
cus luistert naar de ander en bereid 
bent je mening te herzien. Het siert 
juist een politicus als hij/zij over ei-
gen schaduw kan springen. Mijn 
credo is: Kijk niet naar de verschil-
len, maar naar de overeenkomsten 
en probeer die te verbinden. Dat 
maakt de politiek overzichtelijker, 
betrouwbaarder en een stuk leuker.

Janna van Zon

Wethouder bij Kabouterhuis 
Amstelland - Medisch Orthopeda-
gogisch Centrum ‘t Kabouterhuis in 
Amstelveen is een gespecialiseerd 
behandelinstituut voor kinderen tot 
zeven jaar met  gedragsproblemen 
en/ of complexe ontwikkelingspro-
blematiek. Het Centrum biedt ob-
servatie, diagnostiek en behande-
ling in combinatie met begeleiding 
van het gezin, school of kinderdag-
verblijf. Afgestemd op de hulpvraag 
wordt een passend aanbod gebo-
den waarvan het kind en gezin op-
timaal kunnen profiteren. ’t Kabou-

terhuis werkt multidisciplinair met 
onder andere gedragswetenschap-
pers, logopedist, kinderarts, ver-
pleegkundige, fysiotherapeut, kin-
derpsychotherapeut, kinderpsychi-
ater, gezinsbegeleiders en orthope-
dagogisch medewerkers. Op 27 ok-
tober is wethouder Gert Jan van der 
Hoeven langs geweest om kennis te 
maken met de organisatie en om te 
kijken wat ‘t Kabouterhuis  doet voor 
de gezinnen in Aalsmeer. Ook geïn-
teresseerd? Kijk voor meer informa-
tie op www.kabouterhuis.nl.

Wethouder Gertjan van der Hoeven, rechts locatiemanager Annelies de 
Leeuw.

ken als het gaat om het realiseren van 
een plekje voor de jeugd. Op 6 novem-
ber is HAC ter plaatse gaan kijken en 
heeft met enkele jongeren gesproken. 
Er is afgesproken binnen nu en twee 
weken het gesprek aan te gaan met 
HAC en wellicht zullen bij dit gesprek 
ook andere politieke partijen aanwe-
zig zijn”. Om een spreekbuis voor de 
jeugd in Aalsmeer te realiseren heeft 
Het Aalsmeers Collectief de facebook-
pagina Jongerenplatform Aalsmeer 
Kudelstaart opgericht. Dit zodat jon-
geren de gelegenheid krijgen hun be-
langen aan de gemeente duidelijk te 
maken. “Ondergesneeuwd onderwerp 
dat alleen aandacht krijgt als het fout 
gaat. Dat is wat HAC betreft de ver-
keerde gang van zaken”, besluit Heij-
stek. Ben jij een jongeren uit Aalsmeer 
of Kudelstaart? Word lid van de face-
bookpagina: http://on.fb.me/1x9BmiY 
en praat mee over jongerenzaken. 

HAC: Oprichting 
Jongerenplatform

Aalsmeer - Tijdens de verkiezingen 
zijn er beloftes gemaakt richting jonge-
ren uit Aalsmeer en Kudelstaart. “He-
laas vele maanden later nog geen ge-
wenst resultaat. Wel staat de volgen-
de groep ‘hangjongeren’ weer klaar in 
Aalsmeer-Oost. Het Aalsmeers Collec-
tief probeert het gesprek aan te gaan 
met deze jongeren en andere jongeren 
uit onze gemeente”, aldus fractieleider 
Bram Heijstek. “Belofte maakt schuld. 
De jongeren in Kudelstaart hebben 
hun plekje gekregen. De jongeren 
in Aalsmeer-Oost wachten daar nog 
steeds op. Inmiddels is er een nieuwe 
generatie ‘hangjongeren’ aangekomen 
in deze wijk. Het Aalsmeers Collectief 
stoort zich aan de trage gang van za-

Afsluiting dit weekend!
Onderhoud Waterwolftunnel
 Aalsmeer - In het weekend van14 tot 
en met 16 november wordt de Water-
wolftunnel onder de Ringvaart tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-
lemmermeer twee nachten  afgeslo-
ten voor verkeer. De afsluiting is no-
dig voor het uitvoeren van reguliere 
onderhoudswerkzaamheden. Verkeer 
op de nieuwe N201 wordt deels om-
geleid en moet rekening houden met 
enige vertraging. Vanwege de ge-
plande onderhoudswerkzaamheden 
aan de Waterwolftunnel, is de tun-
nel afgesloten van vrijdag 14 novem-
ber (21.00 uur) tot zaterdag 15 no-
vember (06.00 uur) en van zaterdag 
15 november (21.00 uur) tot zondag 
16 november (06.00 uur). Door de af-
sluiting kan het verkeer geen gebruik 
maken van de  N201 tussen de Leg-
meerdijk in Aalsmeer en de aanslui-
ting  met de Fokkerweg in Haarlem-
mermeer. Met behulp van borden 
worden de omleidingsroutes aange-
geven. Om de veiligheid en doorstro-

ming van de Waterwolftunnel te kun-
nen garanderen, is het noodzakelijk 
dat de tunnel regelmatig onderhou-
den wordt. Dit onderhoud vindt deels 
plaats terwijl de tunnel open blijft 
voor verkeer. Drie keer per jaar dient 
de tunnel echter afgesloten te wor-
den om de veiligheid van het onder-
houdspersoneel te kunnen garande-
ren en te zorgen voor een snel ver-
loop van de onderhoudswerkzaam-
heden. De werkzaamheden zijn niet 
alleen voor preventief onderhoud, zo-
als het wassen van de tunnelwanden 
en het reinigen van de wegmarkerin-
gen, maar ook voor inspecties en tes-
ten, zoals controles op veiligheids-
middelen. Om het verkeer zo min mo-
gelijk te hinderen worden de onder-
houdswerkzaamheden in de nacht 
uitgevoerd. Bij vragen over werk-
zaamheden kunnen weggebruikers 
en omwonenden gratis bellen naar 
het provinciale Servicepunt Wegen 
en Vaarwegen via 0800-0200600.

Uitlaatplaats honden bij speelpark?
Helaas is het weer zover en slaat on-
ze gemeente de spreekwoordelijke 
plank gigantisch mis. Ik zal het kort 
proberen te omschrijven. Geheel on-
verwacht lag er een brief van de ge-
meente op de mat met de medede-
ling dat er bij ons voor de deur in een 
speelpark voor kinderen van 0 tot 5 
jaar een hondenlosloopveld gerea-
liseerd gaat worden. Dit omdat er in 
Nieuw Oosteinde een hondenpoep-
probleem is. Op zich goed dat de ge-
meente naar een oplossing zoekt, al-
leen zonder overleg met omwonen-
den van dit heerlijk speelveld. Als er 
wel overleg was geweest, hadden we 
kunnen beargumenteren dat dit geen 
goed idee is. Waarom niet? Algemeen 
honden overlast, stankoverlast en op 
dit veld houden de scholen van de Mi-
kado sportdag. Het veld wordt ook ge-
bruikt als evacuatie/verzamelplaats bij 
een calamiteit van de school Mikado. 
Verder blijft er weinig ruimte over voor 
de voetballende en spelende jeugd. 
Het enige veld in Nieuw Oosteinde 
waar kinderen nog veilig rond kun-
nen rennen, voetballen en dollen zon-
der dat ze in een voetbalkooi of lelijk 
gekleurde speeltoestellen waar nie-
mand naar omkijkt  worden opgeslo-
ten, waar hooguit plek is voor 6 tot 8 
man en waar de kleine kinderen geen 
kans krijgen, omdat de wat oudere 
hier domineren. Dan is er ook nog ge-
vaar voor bijtincidenten, 150.000 mel-

dingen van hondenbeten per jaar, hier 
zitten de incidenten binnenshuis nog 
niet bij en 20 tot 30% hiervan is jon-
ger dan 5 jaar en wordt in hun woon-
omgeving slachtoffer. Dit park is inge-
richt voor kinderen van 5 jaar, kinde-
ren die zich niet kunnen verweren. Nu 
wordt er bijna iedere dag gevoetbald 
en zie ik regelmatig 10 tot 15 kinderen 
spelen op het gedeelte waar de ge-
meente dit wil realiseren. Stel dat ze 
een bal op de hondenveld schoppen 
in hun spel en ze gaan de bal halen. 
100% zeker dat dit fout gaat. Dan nog 
het handhaven van het hondenbeleid 
door onze BOA’s. Ook een lachertje, 
ze doen er geen donder aan. Ik schat 
in dat meer dan de helft van de hon-
den losloopt zonder lijn. Overdag is er 
wel sociale controle door buurtbewo-
ners die honden bezitters aanspre-
ken, maar zodra het duister is laten 
de meesten het liggen. De hele buurt 
spreekt er over, maar we worden niet 
gehoord. Ik heb al gecorrespondeerd 
met de gemeente. Ze bedanken voor 
mijn mail maar verder geen reactie. 
Ook heb ik gevraagd naar de verant-
woordelijk wethouder en tot op he-
den blijft het stil. Nu maar hopen dat 
er wel reactie komt en dit besluit te-
ruggedraaid wordt!

Ronald Vermeulen, 
Snoekbaarsstraat 42,
ronaldvermeulen@live.nl. 

ingezonden

Initiatief van leerlingen Merel en Kim
Cheque van gemeente voor 
watertappunt Westplas Mavo
Aalsmeer - Maandag 10 november 
heeft wethouder Jop Kluis een cheque 
uitgereikt voor een duurzaam water-
tappunt in het Wellantcollege West-
plas Mavo. Ook gaf hij de aftrap voor 
het project: ‘Ontwerp een mooie ach-
tergrond voor het tappunt’.  De wet-
houder reikte de cheque uit aan de 
twee initiatiefneemsters van het wa-
tertappunt Merel en Kim. Het Wel-
lantcollege Westplas Mavo wil graag 
Eco-school worden. Hiervoor moet de 
school een zevenstappenplan doorlo-
pen om het certificaat te krijgen. Be-
langrijk in dit proces is dat ook de leer-
lingen actief betrokken worden. Dit is 
ook bij de Westplas Mavo gedaan. 
Zij hebben ideeën aan leerlingen ge-
vraagd. Het idee van Merel en Kim 
was zo goed dat het verder uitgewerkt 
is. Merel en Kim: “Door een watervul-
punt op school te maken komen er 
minder plasticflesjes in het milieu te-
recht. Daarnaast is ons kraanwater net 
zo gezond als het water in flesjes en 
veel beter voor de gezondheid dan bij-
voorbeeld frisdranken. Naast het vul-
punt zijn we ook gestart met een dop-
per-waterflesjes-actie met de naam: 
Wordt een topper, koop een Dopper.” 

De Dopperflesjes zijn van Nederlands 
ontwerp en worden klimaatneutraal 
geproduceerd, zijn vrij van BPA (een 
chemische stof die gebruikt wordt om 
plastic mee te produceren) en dragen 
bij aan drinkwaterprojecten in Ne-
pal. Alle leerlingen op school kunnen 
straks, tegen een kleine vergoeding, 
zo’n flesje kopen en rond januari vol-
gend jaar gebruiken bij het duurzame 
watertappunt. Wethouder Jop Kluis: 
“Dit is een prachtig initiatief van Kim 
en Merel van de Westplas Mavo. Het 
maakt de school niet alleen duurzamer 
maar ook gezonder.” Ronald Pordon 
van het Wellantcollege: “Het initiatief 
van Kim en Merel is binnen het be-
stuur zo goed gevallen dat het bestuur 
heeft besloten om in alle 27 Wellant-
locaties een watertappunt  te maken. 
Omdat de Westplas Mavo initiatiefne-
mer is van de watertappunten krijgt de 
school het eerste watervulpunt en mo-
gen de leerlingen de achterplaat van 
dit vulpunt ontwerpen.” Als rond janu-
ari de watertap klaar is, start de school 
met een campagne over het belang 
van het drinken van water in plaats 
van frisdrank en lessen over zwerfvuil 
en plasticsoep in het water. 

Kleding mee om 
boete te betalen

Aalsmeer - Vorige week kondigde 
de politie in deze krant aan op last 
van justitie langs inwoners te gaan 
om openstaande boetes te incasse-
ren. Afgelopen week is een aantal 
bezocht en meegenomen om als-
nog de schuld te voldoen. Een 26 
jarige inwoner had de oproep in de 
krant ook gelezen en meldde zich-
zelf bij het bureau aan de Dreef. 
Hij wilde weten wat hij nog open 
had staan. Waarschijnlijk wist hij 
wel dat hem nog dertig dagen cel 
wachtte, want de 26 jarige had een 
tas met kleding en een tandenbor-
stel bij zich. Hij is vastgezet, maar 
niet voordat hij de andere boete van 
zo’n 200 euro had betaald. 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 7 novem-
ber is tussen zeven en tien over 
half acht in de avond een fiets ge-
stolen vanaf het Drie Kolommen-
plein. Het betreft een Target Ebike 
damesfiets, grijs van kleur, waar-
van het serienummer eindigt op 
406. In de nacht van vrijdag 7 op 
zaterdag 8 november is vanuit de 
Schoorsteen ook een fiets gesto-
len. De Gazelle Orange Limited 
damesfiets is zilverkleurig en het 
serienummer eindigt op 275.

Armletsel 
na uitglijer

Aalsmeer - Even voor een uur in 
de middag van dinsdag 4 novem-
ber heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Legmeer-
dijk, nabij de Vuurlijn. Een 16 jari-
ge bestuurder van een bromfiets 
uit Aalsmeer wilde om een hier 
stilstaande auto sturen. Mogelijk 
door bladeren op de weg, gleed hij 
door deze manoeuvre uit en kwam 
ten val. De 16 jarige is met arm-
letsel per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. Zijn bromfiets is 
tijdelijk bij een woning gestald. 

Letsel na val 
van steiger

Kudelstaart - Op woensdag 5 no-
vember om half elf in de ochtend 
zijn twee mannen van een steiger 
gevallen bij een bedrijfspand aan de 
Kudelstaartseweg. De steiger kan-
telde toen een plaat op een steun-
punt afbrak. De twee vielen onge-
veer vier meter naar beneden. De 
60 jarige Aalsmeerder en de 59 ja-
rige man uit Kudelstaart zijn er re-
delijk goed van afgekomen. Beiden 
zijn naar het VU-ziekenhuis ver-
voerd met een gebroken pols, een 
gebroken rib en lichte hoofdwon-
den. De arbeidsinspectie heeft on-
derzoek gedaan. 

Gebroken heup 
na valpartij

Aalsmeer - Op dinsdag 4 novem-
ber om twee uur in de middag is 
een 80 jarige inwoner in de Zijd-
straat gestruikeld en ten val ge-
komen. De Aalsmeerder is met 
pijn aan zijn been en heup naar 
ziekenhuis Amstelland vervoerd. 
Waarschijnlijk heeft aan de val-
partij een gebroken heup overge-
houden. 

Pijn in been 
na ongeval

Aalsmeer - Op zaterdag 8 november 
om kwart over acht in de avond heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den in de Ophelialaan. Een 17 jari-
ge scooterrijder uit Aalsmeer draai-
de vanaf het Spoorlijnpad de Ophe-
lialaan in richting de burgemees-
ter Kasteleinweg. Op de weg lagen 
veel bladeren en zo goed als zeker is 
dit de reden dat de scooter is gaan 
slippen en uiteindelijk kantelde. De 
scooter is bovenop de 17 jarige ge-
vallen. Hij klaagde over pijn aan zijn 
been en is per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. Zijn scooter is 
tijdelijk bij een bewoner gestald.

RubRiek Janna van Zon en Dick kuin

Puzzled...
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Positieve sfeer en volop inspiratie
Veel nieuwigheden op de 
FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer - De FloraHolland Trade 
Fair in Aalsmeer, dé internationa-
le handelsbeurs waar de sierteelt 
samenkomt, kenmerkt zich dit jaar 
door volop inspiratie en nieuwighe-
den, positieve sfeer en de vele con-
tacten tussen bezoekers en stand-
houders. Ruim 14.000 bezoekers zijn 
geregistreerd en dat is vergelijkbaar 
met vorig jaar. Zo’n 750 standhou-
ders toonden hun bedrijf en product, 
waarvan zo’n 460 plantenkwekers, 
180 bloemenkwekers, 50 verede-
laars en nog eens 50 zogenoemde 
‘toegevoegde waarde’ stands. Al de-
ze deelnemers deelden samen drie 
dagen lang de beursvloer met vloer-
oppervlak van 22.000 vierkante me-
ter. Zowel bezoekers als standhou-
ders waren te spreken over de po-
sitieve sfeer op de Trade Fair. Expor-
teurs, groothandelaren, retail en de-
tail bezochten de beurs om contac-
ten te leggen en te onderhouden. 
Daarnaast gaven ze aan geïnspireerd 
te zijn geraakt door de presentaties 
van de standhouders. Deze stand-
houders waren op hun beurt ook en-
thousiast over de Trade Fair. Zij ge-
bruikten de beurs vooral om nieu-
we soorten, concepten en allerhan-
de overige nieuwe ontwikkelingen 
te introduceren. Dit jaar waren meer 
stands te zien waar diverse kwekers 
samenwerkten. Hierdoor ontstonden 
indrukwekkende stands die een gro-
te aantrekkingskracht hadden op de 
bezoekers. The Village vormde het 
centrum van de beurs met als thema 
‘Delivering Happiness’. De focus lag 
op de consument en er werd zicht-
baar gemaakt hoe die consument in 
de toekomst haar bloemen en plan-
ten koopt. De reacties van de be-
zoekers waren positief na het horen, 
zien en ervaren van het verhaal ach-
ter The Village onder begeleiding van 
de medewerkers.
 

Niveau stands steeds hoger
Op donderdag 6 november zijn de 
Best Stand Awards in drie catego-
rieën uitgereikt tijdens het Trade Fair 
Café aan het eind van de beursdag. 
De algemene indruk van de jury is 
dat het niveau van de stands steeds 
hoger wordt. Voorzitter Inger van 
IJzeren: “De producten staan cen-
traal en de boodschap is herkenbaar. 
Nominaties uitdelen was al moei-
lijk, laat staan winnaars aanwijzen.” 
In de eerste categorie snijbloemen 
won CyMoreFlavour de eerste prijs. 
Bij de plantenkwekers mocht kwe-
kerij Vreugdenberg de award in ont-
vangst nemen. Tot slot werd de stand 
van Schreurs Holland de winnaar in 
de categorie veredelaars. Jos van 
den Berg van Kwekerij Vreugden-
berg: “De nominatie vond ik al een 
hele eer. Het gaat me erom mijn wit-
te noviteit Bella Bianca ‘Vers van de 
pers!’ goed te promoten bij klanten. 
Van mijn stylingadviseur kwam het 
idee de bruidssfeer te creëren in de 
stand.”
Foto’s: Yvonne van Doorn

Workshop vachtvilten bij 
Fortboerderij Dijkzicht
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 22 
november kan in een prachtige na-
tuurlijke omgeving vilten met loka-
le schapenvachten geleerd worden. 
In de schuur van de Fortboerderij 
met haar eigen schaapskudde gaan 
de deelnemers, onder begeleiding 
van de viltkunstenares Jantine Hos, 
aan de slag met ruwe wol en groene 
zeep. Van 10.00 tot 16.00 uur wordt 
de eeuwenoude techniek van het 
vachtvilten aangeleerd. Een metho-
de om uit de geschoren, onbewerk-
te wol een compacte stof te maken 
waarvan de bovenkant uitsteekt. Zo 
maak je op een diervriendelijke ma-
nier ‘een stoer stukje schaap’!
Jantine Hos: “Het is bizar dat wol nog 
steeds als een soort van afvalma-
teriaal wordt gezien, terwijl je er de 
prachtigste dingen van kunt maken. 
Ik krijg regelmatig geschoren wol 
van schapeneigenaren die aangeven 
het anders in de kliko te dumpen. 
Gelukkig lijkt het tij zich te keren. De 
belangstelling voor wol neemt weer 
toe. Er wordt meer gesponnen, ge-
breid, geweven én gevilt. En dat laat-
ste heeft mijn hart gestolen. Ik hou 
van ‘basic’. En vilten met ruwe wol 
is wel het meest basale wat je met 
wol kunt doen. Je hebt er slechts wa-
ter, zeep en wat spierkracht voor no-
dig!. De liefde voor dit materiaal en 
het proces breng ik graag over op 
anderen en het liefst doe ik dat op 

een plek die puurheid uitstraalt, zo-
als in dit geval fortboerderij Dijkzicht 
in Aalsmeerderbrug met een eigen 
kudde Schoonebeeker schapen!” Na 
een korte introductie over wol en vil-
ten kiezen de deelnemers zelf een 
vacht waarmee ze willen werken. Dat 
kan een vacht zijn van de kudde van 
Dijkzicht, maar ook een ander door 
Jantine meegebrachte vacht. En het 
is zelfs mogelijk een werkstuk samen 
te stellen uit delen van diverse vach-
ten. Ervaring is overigens niet nodig, 
wel plezier in handwerk en doorzet-
tingsvermogen.De kosten zijn 95 eu-
ro per persoon. De dag is geheel ver-
zorgd; lunch en materialen zijn bij 
de prijs inbegrepen en aan het ein-
de van de dag gaan de deelnemers 
met hun unieke zelfgemaakt kleed 
naar huis. Aanmelden via: info@re-
cush.com.
Adres is Aalsmeelderdijk 457 in 
Aalsmeerderbrug.

Stuntverkoop Intersport DUO
 
Uithoorn - Van woensdag 12 no-
vember tot en met vrijdag 14 no-
vember organiseert Intersport DUO 
wederom een stuntverkoop. Er kan 
geprofiteerd worden van kortingen 
tot 60% op restant- en fabriekspar-
tijen. Winterjacks, skibroeken, pul-
ly’s, sweaters, polo’s, bikini’s, run-
ning- en fitnesskleding, tenniskle-
ding, voetbalkleding, sportschoe-
nen, casualschoenen en sportarti-

kelen van vele bekende sportmer-
ken worden tegen aantrekkelijke 
prijzen aangeboden. Locatie van 
deze stuntverkoop van Intersport 
DUO is de Amstelhof Health Club 
aan de Noorddammerweg 30 in Uit-
hoorn. De stuntverkoop is woens-
dag 12 november van 18.00 tot 21.00 
uur, donderdag 13 november tussen 
10.00 en 21.00 uur en vrijdag 14 no-
vember van 10.00 tot 18.00 uur.

Zegels voor de 
Voedselbank!

Aalsmeer - Bij de Jumbo in de Op-
helialaan kan gespaard worden 
voor een mooi boodschappenpak-
ket. Klanten van de Voedselbank 
zullen daar niet aan toe komen, 
maar de Voedselbank wil hen ook 
graag een boodschappenpakket 
bezorgen. Daarom staat er bij de in-
paktafel een doos waar deze zegels 
in gedeponeerd kunnen. Dus: Niet 
(meer) sparen? Wel zegels vragen! 
De actie loopt nog tot 25 november.

www.lijfengezondheid.nl
Vrije artsenkeuze afschaffen?

Kunt u de kleine lettertjes 
niet meer lezen?’
Uithoorn - Vraag alles over multifo-
cale lenzen tijdens de speciale open 
dag bij Sijbrants & van Olst optiek in 
Uithoorn op zaterdag 15 november. 
Armen die te kort zijn om de krant nog 
te kunnen lezen. Drie leesbrillen thuis 
en een voor in de auto. SMS’jes die 
niet te lezen zijn. Na je veertigste word 
je er een keer mee geconfronteerd dat 
je ogen, als gevolg van een natuurlijk 
proces, slechter worden. “Multifoca-
le lenzen zijn ideaal voor mensen die 
nu al lenzen of een bril dragen, maar 
merken dat lezen lastiger wordt”, al-
dus Muus Sijbrants, contactlensspe-
cialist bij Sijbrants & van Olst optiek 
in Uithoorn. Deze zaterdag houdt Sij-
brants & van Olst optiek in samenwer-
king met Bausch+Lomb van 9.30 tot 
17.00 uur een speciale open dag waar 
u alles kunt vragen over multifoca-
le lenzen. En waar u vrijblijvend kunt 
proberen of het iets voor u is. Muus 
Sijbrants vertelt: “Veel mensen grij-
pen eerst naar een leesbrilletje, maar 
hebben er al snel zes of zeven omdat 
ze ‘m overal nodig hebben. Anderen 
doen niets, omdat ze zich met leesbril 
‘oud’ voelen. Het voordeel van multifo-
cale lenzen is dat je er niets van ziet, 
dus gewoon jezelf blijft, terwijl je toch 
overal scherp ziet.” De lenzen zijn ge-
maakt van super zuurstofdoorlatend 
materiaal en voelen zeer comfortabel 

aan. Er hoeft geen afspraak gemaakt 
te worden voor zaterdag, iedereen kan 
gewoon binnenlopen. Juist voor men-
sen die op kantoor werken, is het zicht 
dichtbij en op de zogenoemde tus-
senafstand van groot belang. Niet al-
leen bij het lezen van papier, maar ook 
van smartphones of, iets verder weg, 
de laptop of pc. En zeker wanneer je 
nu een bril of lenzen draagt voor ver-
af, is het ideaal als dat allemaal in een 
keer gecorrigeerd kan worden. Sij-
brants & van Olst optiek is gevestigd 
aan de Dorpsstraat 32 in Uithoorn, tel. 
0297-540777.

lVan links naar rechts: Frank Eijken, voorzitter AMC Foundation, arts-onder-
zoeker Olvert Berkhemer, Hans Poortvliet, voorzitter Rotary Aalsmeer-Uit-
hoorn, prof. Dr. Yvo Roos en prof. Dr. Charles Majoie van het AMC.

Opbrengst onderzoek herseninfarct
Duitse steun voor project 
Bos Golf van Rotary Club
Aalsmeer - Donderdag heeft Hans 
Poortvliet, voorzitter van de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn (inclusief 
Ronde Venen), een cheque van 5.000 
euro overhandigd aan Frank Eijken, 
voorzitter van de AMC Foundation. 
Dat deed hij namens de Rotary Club 
Bielefeld-Waldhof, de Duitse con-
tactclub van de Aalsmeerders. Het 
geld wordt binnen het AMC-zieken-
huis speciaal geoormerkt voor on-
derzoek naar de beste behandelme-
thode van een herseninfarct. Poort-
vliet had de cheque een week eer-
der ontvangen van Matthias Stein-
hauser, voorzitter van de Duitse Ro-
tary club. Met die gift onderstreep-
ten de Duitsers, tijdens het 50-ja-
rig jubileum van de RC Aalsmeer-
Uithoorn, hun steun aan het project 
Amsterdamse Bos Golf. Het door de 

club uit deze regio georganiseerde 
toernooi heeft tot doel geld bijeen te 
brengen voor onderzoek binnen het 
AMC voor onderzoek naar de beste 
behandelmethode van een hersen-
infarct. Afgelopen jaar werd de op-
brengst van dat golftoernooi (39.500 
euro) al overhandigd aan de AMC 
Foundation die het bestemt voor het 
onderzoek binnen het Neurovascu-
lair Interventie Centrum Amsterdam 
(NICA) binnen het AMC. Tijdens de 
overhandiging van de Duitse cheque 
kon Hans Poortvliet aan de voorzitter 
van de AMC Foundation meedelen 
dat de RC Aalsmeer-Uithoorn zich 
met het golftoernooi ook de komen-
de twee jaar zal inzetten voor nader 
onderzoek. De vijfde (lustrum)editie 
van het Amsterdamse Bos Golf vindt 
plaats op 16 juni 2015. 

Nieuwe Pedicure Praktijk
De Voetengarage: Juiste 
onderhoud voor voeten!
Kudelstaart - Afgelopen maandag 
10 november is Pedicure Praktijk De 
Voetengarage officieel geopend. Deze 
sfeervolle en moderne praktijk is ge-
vestigd in een voormalige garage aan 
de Copierstraat 36. Hét adres in Ku-
delstaart waar u terecht kunt voor een 
professionele pedicurebehandeling. 
De praktijk op de begane grond heeft 
een extra brede doorgang waardoor 
deze zeer toegankelijk is voor minder-
validen en cliënten met een rolstoel. 
Renate Balder, eigenaresse van De 
Voetengarage heeft in 2013 haar Pe-
dicure diploma behaald. In 2014 is zij 
gestart met de opleiding Medisch Pe-
dicure, welke zij begin 2015 zal afron-
den. Vanaf dat moment kunnen naast 
de reguliere cliënten, ook cliënten met 
diabetes en reuma bij haar terecht. 
Deze risico-cliënten komen dan af-
hankelijk van hun verzekering in aan-
merking voor een vergoeding. Een pe-
dicurebehandeling bij De Voetengara-
ge zorgt niet alleen voor mooi verzorg-
de voeten, maar verhelpt ook specifie-
ke voetklachten, zoals eelt, likdoorns 
en nagelproblemen. U heeft de keu-
ze uit diverse behandelingen. Als ex-

tra service mag de cliënt ter afslui-
ting een keuze maken tussen diverse 
kleuren O.P.I. nagellak, zodat de cliënt 
ook na de behandeling kan nagenie-
ten. De mannen ontvangen vanzelf-
sprekend in plaats van nagellak op de 
tenen een korte voetmassage en zijn 
bij De Voetengarage meer dan wel-
kom! Geen tierelantijnen in deze pe-
dicure praktijk, wat zeker de manne-
lijke cliënten zal aanspreken. Ook zijn 
kinderen van harte welkom en kan 
men bij Renate terecht voor pedicu-
re- en nailart kinderfeestjes. ]]]Op Fa-
cebook kan een ieder de acties vol-
gen rondom de seizoenen en specia-
le dagen, zoals bijvoorbeeld Moeder-
dag. In het kader van de naderende 
feestdagen kan een ieder bij De Voe-
tengarage ook terecht voor een fees-
telijke cadeaubon, waarvan u het be-
drag zelf kunt bepalen. Leuk om te ge-
ven en nog leuker om te krijgen! De 
Voetengarage, het juiste onderhoud 
voor uw voeten! Maak vandaag nog 
een afspraak via www.devoetengara-
ge.nl, Facebook.com/devoetengarage, 
email: info@devoetengarage.nl of bel 
06-10585129.

FC Aalsmeer en gemeente 
bouwen sportcomplex
Aalsmeer - Het College van B&W en 
het bestuur van FC Aalsmeer hebben 
overeenstemming bereikt over de wij-
ze waarop de bouw van de kantine en 
kleedkamers van het voetbalcomplex 
worden gerealiseerd. De oorspron-
kelijke plannen zijn ingrijpend gewij-
zigd: het nieuwe plan gaat uit van één 
bouwlaag waar het eerdere bouwplan 
twee verdiepingen betrof. Directe aan-
leiding voor de herziening van de plan-
nen is het verschil van mening dat de 
club en de gemeente hebben gehad 
met de Belastingdienst. Hierdoor is het 
oorspronkelijke bouwplan financieel 
niet langer uitvoerbaar. Afgesproken 
is dat FC Aalsmeer (financieel) ver-
antwoordelijk is voor de bouw van de  
kantine en de gemeente voor de bouw 
van de kleedkamers. Het voorstel is in-
middels voor besluitvorming voorge-
legd aan de gemeenteraad. De leden 
van de voetbalclub FC Aalsmeer zijn 
11 november over de plannen geïn-
formeerd. Om de bouw van de kleed-
kamers mogelijk te maken, heeft het 
College van B&W dinsdag 4 novem-
ber besloten de gemeenteraad voor te 
stellen om een aanvullend krediet van 
265.000 euro voor de verbouwing en 
uitbreiding van de kleedkamers van 
het sportcomplex van FC Aalsmeer 
beschikbaar te stellen. De huidige 12 
kleedkamers worden gerenoveerd en 
er worden 12 nieuwe kleedkamers 
en diverse technische ruimten in een 
hoefijzervorm omheen gebouwd. De 
kantine wordt door FC Aalsmeer ge-
heel zelf opgeknapt en uitgebreid.  
Hoewel het bouwplan voor zowel kan-
tine als kleedkamers nu uit één bouw-
laag bestaat, heeft het complex niets 
aan functionaliteit in hoeven leve-
ren. Er is uitsluitend gekozen voor een 
goedkopere bouwvorm. 

Planning
Volgens planning wordt zowel voor 
de kleedkamers als de kantine nog 
dit jaar één nieuwe omgevingsver-
gunning aangevraagd. Begin 2015 
start FC Aalsmeer als bouwheer met 
de vernieuwing en uitbreiding van de 
kantine. Vervolgens is het de bedoe-
ling dat in mei 2015 begonnen wordt 
met de renovatie van de bestaan-
de kleedkamers en de bouw van  de 
nieuwe kleedkamers. 

Als alles volgens planning verloopt, 
zijn de kantine en de kleedkamers 
bij de start van het nieuwe voetbal-
seizoen (augustus 2015) gereed voor 
gebruik. Voorzitter FC Aalsmeer Eef 
Niezing: “Ik ben blij dat we nu bijna 
zover zijn dat we  kunnen beginnen 
met de  verbouwing en vernieuwing 
van ons  clubgebouw. 
Het proces was niet altijd even mak-
kelijk, met als dieptepunt de toch wel 
teleurstellende reactie van de Belas-
tingdienst op onze voorstellen. Na in-
tensief en langdurig overleg met de 
gemeente hebben we samen deze 
mooie oplossing gevonden. Op de in-
formatieavond van 11 november heb-
ben we onze leden bijgepraat over 
het proces en het bouwplan. Er is een 
presentatie gegeven van de bouw-
plannen, waar iedereen tevreden over 
was.”

Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ik hoop dat de gemeenteraad op 18 
december achter de nu gepresen-
teerde plannen gaat staan en dat we 
zo snel mogelijk kunnen starten met 
bouwen en verbouwen. Zodra het 
voetbalcomplex gereed is, kunnen we 
ook de andere onderdelen van het 
project Hornmeer op gaan pakken.”

Met raadsbrede steun aangenomen
Zorgmoties VVD Aalsmeer 
garanderen overgangsrecht
Aalsmeer - Tijdens de raadsver-
gadering van 30 oktober zijn het 
beleidsplan en de verordening van 
de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) en de jeugdzorg 
vastgesteld. Voor VVD Aalsmeer 
was het uitgangspunt tijdens het 
debat: ‘Wat lokaal kan, lokaal 
doen’. Door de zorg dichter bij de 
mensen te organiseren wordt de 
zorg beter ingevuld en wordt de 
zorg betaalbaar gehouden. “Wat 
volgens VVD Aalsmeer zorgelijk 
is, is het feit dat er nog te weinig 
inzicht is in de financiële gevolgen 
van de invoering van deze plan-
nen”, aldus Nanda Hauet, woord-
voerder zorg bij VVD Aalsmeer. 
Hauet vervolgde haar betoog met 
de volgende toezegging: “Als VVD 
zullen wij de financiën omtrent de 
zorg goed in de gaten houden. Wij 

wensen dan ook meer dan twee 
keer per jaar op de hoogte te wor-
den gehouden van de laatste ont-
wikkelingen op dit terrein.” Daar-
naast constateerde Hauet dat 
de gemeente moeite heeft om in 
beeld te brengen wie er daadwer-
kelijk zorg ontvangt. Per 1 januari 
2015 is de gemeente verantwoor-
delijk voor het afgeven van de zo-
genaamde zorgindicaties. Wan-
neer dan niet duidelijk is welke in-
dicaties vervallen, ontstaat er on-
duidelijkheid voor inwoners. Daar-
om heeft de VVD twee moties in-
gediend. De strekking hiervan is 
dat alle indicaties die vervallen 
tussen 1 januari en 1 mei 2015 
automatisch worden verlengd tot 
1 mei 2015. Dit resulteerde erin 
dat de moties raadsbreed werden 
aaangenomen.
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Sinterklaas in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Op zaterdagmiddag 
22 november meert Sinterklaas weer 
aan bij de Loswal in Kudelstaart. 
Om 14.15 uur zal hij met een boot 
vol pakjes aanmeren aan de Heren-
weg. Na een (hopelijk) warm welkom 
zal de oude baas zich begeven naar 
dorpshuis ‘t Podium, waar vervol-
gens alle kinderen van 4 tot en met 8 
jaar welkom zijn om samen met Sin-
terklaas en zijn Pietjes een feestje 

“Ik ben van plan er nog meer te schrijven”

Melissa uit Kudelstaart 
schrijft kinderboek!

kinder- en jeugdkrant

Aalsmeer - Zestien kinderen, één 
winnaar’, daar gaat het boek ‘Ex-
peditie Kids’ over van de jeugdige 
schrijfster Melissa Admiraal uit Ku-
delstaart. Melissa is 12 jaar en zit 
in de eerste klas van het Kaj Munk 
College in Hoofddorp. Haar eerste 
boek is een kleine twee weken gele-
den verschenen bij uitgeverij Boek-
scout Yo! “Ze heeft er ongeveer een 
jaar over gedaan”, laat vader Hans 
trots weten. Melissa: “Ik ben al 
jong begonnen met lezen en ik lees 
graag romans, bijvoorbeeld die van 
Lynn Austin. Ik uit mijn liefde voor 
boeken op papier. 
Dit is mijn eerste, echte boek en 
ik ben van plan om er nog meer te 
schrijven, want ik wil mensen er-
van overtuigen dat lezen leuk is!” 
Een korte samenvatting van ‘Ex-
peditie Kids’: Hoe zou jij het vin-
den als iedereen in je omgeving er-
op gebrand is om te winnen? Als je 
vrienden maakt, maar je diep van 
binnen weet dat ze ieder moment 
weg kunnen gaan. Rosie baant haar 
weg door het spel met haar vrien-
din Eva, maar hoe lang blijft het sa-
men? Zarah en Nikki willen beste 

vriendinnen blijven, maar houdt de-
ze vriendschap stand in de strijd om 
te winnen? Jay vindt dat hij alles wel 
alleen kan, hij heeft toch niemand 
nodig. En Amalia en Mara. Voor één 
van de twee eindigt de expeditie wel 
heel onverwacht! De 12 jarige Me-
lissa Admiraal hoopt dat deze span-
nende samenvatting veel leeftijdge-
noten nieuwsgierig maakt en na-
tuurlijk dat haar boek veel gelezen 
gaat worden! 

te vieren. Rond 16.30 uur trekt Sin-
terklaas weer verder het land in en 
kunnen de kinderen opgehaald wor-
den bij de ingang van het Dorpshuis. 
Om de Sinterklaasintocht mogelijk 
te maken is uw bijdrage meer dan 
welkom. U kunt Sinterklaas steunen 
middels een donatie tijdens de col-
lecte die de week voorafgaand aan 
de intocht gehouden wordt in Ku-
delstaart. Tevens bied de organisatie 
ook de mogelijkheid om huisbezoe-
ken te boeken voor de Sinterklaas-
periode. Voor meer informatie is de 
organisatie bereikbaar via sinter-
klaaskudelstaart@gmail.com.

Actie op OBS De Zevensprong
Schoenmaatjes in groep 3
Rijsenhout - De actie ‘Schoen-
maatjes’ is van start! Alle kinde-
ren hebben een schoenendoos met 
informatiepakket gekregen voor 
thuis. Zij vullen schoenendozen met 
schoolspullen en cadeautjes voor 
kinderen in arme landen. Op woens-
dagmiddag 12 november gaan de 
leerlingen van groep 3 van OBS De 
Zevensprong in de grote zaal van 
Dorpshuis De Reede knutselen om 
de schoenendozen zo mooi mogelijk 
te versieren. Schoenmaatjes is een 
actie van de ontwikkelingsorganisa-
tie Edukans waarbij kinderen in Ne-
derland een schoenendoos vullen 
met schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed voor kinderen in ar-
me landen. De afgelopen jaren zijn 
2,5 miljoen kinderen verrast met een 

prachtig cadeau. Tot aan de kerst-
vakantie kunnen de schoenendozen 
worden gevuld. De dozen worden in 
het voorjaar uitgedeeld in landen als 
Ghana, Irak en Kenia. Veel kinderen 
daar leven in moeilijke omstandig-
heden. Een schoenendoos is voor 
hen een cadeau om nooit te verge-
ten. Edukans vindt dat ieder kind in 
de wereld recht heeft op onderwijs. 
Ze steunt daarom onderwijsprojec-
ten in ontwikkelingslanden, maar 
betrekt ook Nederlandse leerlingen 
bij ontwikkelingssamenwerking. Bij-
voorbeeld met actie Schoenmaatjes. 
Edukans is een kans op onderwijs 
voor alle kinderen! De actie op De 
Zevensprong wordt georganiseerd 
door de ouders van de jongens en 
meisjes uit groep 3.

FIQAS mini’s goed bezig
Aalsmeer - Zaterdag 1 november 
ging de jongste jeugd van FIQAS 
Aalsmeer al vroeg naar Volendam 
voor het tweede minitoernooi van 
dit seizoen. 
Met twee teams met weer een aan-
tal nieuwe kinderen gingen ze op 
pad. In de nostalgische sporthal de 
Seinpaal stonden drie veldjes klaar 
met zes nieuwe doeltjes die voor het 
eerst gebruikt zouden worden. Team 
1 had een topdag: Zij won alle vier 

hun wedstrijden! Er werd goed sa-
men gespeeld en verschillende kin-
deren maakten een doelpunt. Team 
2 had het deze keer lastiger. On-
danks dat ook zij goed samenspeel-
de lukte het niet om een wedstrijd 
te winnen. Volgende keer beter voor 
dit team. Op 29 november reizen de 
mini’s van de handbalvereniging 
weer naar Volendam en dan zelfs 
met drie teams! En misschien komt 
Sinterklaas dan nog langs… 

Reünie groep 8 Graankorrel
Kudelstaart - Op vrijdag 24 okto-
ber gingen om 17.00 uur de deu-
ren van De Graankorrel open voor 
de leerlingen van de ‘oude’ groep 8. 
Wat was het leuk om elkaar weer te 
zien en te spreken! Na de eerste uit-
wisselingen gingen de jongens en 
meiden als vanouds in de kring. Om 

6 uur werd er heerlijk eten gebracht 
en na het eten werd de dvd van hun 
musical ‘Hoera, we zijn gestrand’ 
gedraaid. Best raar en eng om jezelf 
op het grote doek te zien. Na afloop 
werden er nog wat apps en foto’s 
uitgewisseld en met een ‘tot de vol-
gende keer’ nam iedereen afscheid.

Scholenkerkdienst De Brug
Aalsmeer - Zondag 2 novem-
ber waren de leerlingen van PCBS 
De Brug te gast bij de Doopsge-
zinde Gemeente in Aalsmeer. Jaar-
lijks worden de PC-scholen van 
Aalsmeer en Kudelstaart uitgeno-
digd voor een dienst in de Aalsmeer-
se kerken. 
Dit jaar vond de scholenkerkdienst 
van De Brug plaats in de Doopsge-
zinde gemeente onder leiding van 
dominee L. Geijlvoet. De school had 
dit samen met J. Broere van de-
ze gemeente voorbereid. Het the-

ma dat centraal stond was David 
en Goliath. Alle kinderen hadden 
rond dit thema een prachtig werk-
je gemaakt, waarmee de kerk ver-
sierd was. Met elkaar zijn vele liede-
ren gezongen vanaf de beamer! En 
verder werden er ‘elfjes’, versjes van 
elf woorden, voorgedragen. Groep 
8 heeft het verhaal naar aanleiding 
van mooie tekeningen verteld! En 
groep 7 had een gebed uitgekozen. 
Al met al een gevarieerd program-
ma, waar de leerlingen van De Brug 
met veel plezier op terug kijken! 

Volleybal voor jeugd
Vriendentraining groot succes
Aalsmeer - Donderdag 6 novem-
ber organiseerde volleybalvereniging 
Oradi Omnia een vriendentraining 
voor de B en C jeugd en hun vriendjes 
tussen de 11 en 15 jaar. Het doel van 
deze training was om vriendjes en 
vriendinnetjes van de leden kennis te 
laten maken met volleybal, maar ook 
de B en C jeugd leren elkaar hierdoor 
beter kennen. Ook een voordeel was 
dat doordat de oudere kinderen met 
de jongeren trainden zij van elkaar 
konden leren. De sfeer was erg goed. 
De ervaren trainers hadden een leu-
ke training voorbereid met verschil-

lende oefeningen, maar ook leuke 
spelletjes. Zo moesten de kinderen 
bijvoorbeeld een propje wc-papier zo 
snel mogelijk over een achterlijn bla-
zen. De kinderen moesten om beur-
ten naar de grond duiken en al lig-
gend blazen. Dit zorgde voor hilari-
sche situaties. Het filmpje is te zien 
op de facebookpagina. Stralende ge-
zichten tijdens de training. De kinde-
ren waren enthousiast, de volleybal-
vereniging verwacht dan ook dat er 
een vervolg komt op dit initiatief. Ook 
een keer meetrainen? Stuur dan een 
mail naar oradi.volleybal@gmail.com.

Wethouder geeft startsein 
Aanleg natuurspeeltuin met 
doolhof op Stokkeland
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag heeft Wethouder Gertjan van 
der Hoeven samen met de leerlin-
gen van de groepen acht van de 
Jozefschool het startsein gege-
ven voor de aanleg van de natuur-
speeltuin. Tegelijkertijd met de aan-
leg van deze natuurspeeltuin wor-
den er natuurlijke oevers aange-
legd op het Stokkeland. De werk-
zaamheden duren ongeveer twee 
à drie weken en gedurende die tijd 
is het Stokkeland afgesloten in ver-
band met de veiligheid. De natuur-
speeltuin op het Stokkeland krijgt 
een wilgenhut, tunnels en een dool-
hof. Deze speeltuin is één van de 
drie natuurspeeltuinen die worden 
aangelegd. In de Kamerlingh On-
nesstraat in Kudelstaart is de na-
tuurspeeltuin al opgeleverd en in 
het voorjaar wordt er in Oost, in de 
Bernhardstraat, gewerkt aan de der-

de natuurspeeltuin. Natuurlijk spe-
len is een nieuwe vorm van spelen 
in de gemeente. De aanleg van deze 
speelplaatsen is onderdeel van het 
Uitvoeringsplan Spelen dat de ko-
mende jaren wordt uitgevoerd. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.aalsmeer.nl/spelen. Als 
onderdeel van het project ‘Groene 
As’ worden bij het Stokkeland ook 
natuurvriendelijke oevers aange-
legd. Deze werkzaamheden worden 
mede mogelijk gemaakt door sub-
sidie van de provincie Noord-Hol-
land. Het doel van ‘De Groene As’ is 
om grote en kleine natuurgebieden 
tussen Amstelland en Spaarnwou-
de met elkaar te verbinden. Hier-
door ontstaat niet alleen een eco-
logische verbindingszone, maar ook 
een aantrekkelijk landschap dat on-
der meer geschikt is voor recreatie 
en leefgebied voor dieren. 

‘Teken een lijn en geef de lijn een plek!’
Kunstkijklessen Oude Raadhuis 
herstarten met Jozefschool 
Aalsmeer - Aalsmeer - De meesters 
Tim en Wil van de groepen vijf van de 
Jozefschool waren afgelopen week 
samen met hun leerlingen, de eer-
ste basisschool die zijn gaan kijken 
naar de expositie in het Oude Raad-
huis. Ze zijn er hartelijk ontvangen 
door de nieuwe kunstkijkdocent van 
het KCA, beeldend kunstenaar Karin 
Borgman. In het dagelijks leven is zij 
ook kunst- en cultuurdocent aan het 
Veenlandencollege in Mijdrecht. De 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
is blij dat de kunstkijklessen hier-
mee een vervolg hebben. De expo-
sitie die tot 7 december in het Oude 
Raadhuis te zien is, bestaat uit schil-
derijen en zeefdrukken van Men-
no Bauer, sieraden en objecten van 
Juul Bögeman en tekeningen en ob-
jecten van Jaap Beets. Een expositie 
van abstracte werkstukken die gaan 
over schurende gevoelens, emo-
ties en vrije associaties. Kunstwer-
ken die inzet van de kijker vragen en 
juist voor dat kijken en het leren zien 
van kunst is Karin Borgman als op-
volger van Annefie van Itterson aan-
gesteld. De leerlingen van groep 5 
van de Jozefschool beten het spits 
af van het nieuwe ‘kunstkijkseizoen’. 
Zo’n kunstkijkles bestaat per defini-
tie uit twee delen, het ene deel is kij-
ken, meer leren zien en ervaren en 
het tweede deel is vooral praktijk ge-
richt. Volgens Karin Borgman is zo’n 
les een soort zoektocht. “Deze expo-
sitie vraagt inzet van de kijker. Het 
is eigenlijk een schatkamer waarvan 
we tijdens zo’n les het geheim pro-
beren te ontdekken. De les is een 
speurtocht waarin we met elkaar op 

zoek gaan naar waar het over gaat. 
Naar hoe de kunstenaars het heb-
ben gemaakt en naar wat de essen-
tie is van het werk. Dat is waar ik de 
leerlingen mee op weg probeer te 
helpen. Eigenlijk ben ik gewoon een 
soort gids. Kinderen gewoon aanzet-
ten tot iets verder kijken dan ze ge-
wend zijn. Verder dan wat ze in eer-
ste instantie denken te zien”, vertelt 
ze enthousiast. Het tweede gedeel-
te van de les bestaat altijd uit een 
praktijkdeel. In dit geval uit het ma-
ken van een gezamenlijk werkstuk 
waar iedere leerling een stuk aan 
bijdraagt. Dat moet wel gebeuren in 
de spirit van de kunstwerken die de 
leerlingen zojuist hebben ‘ontdekt’. 
De opdracht is daarom om een lijn 
te tekenen, deze lijn vervolgens uit te 
knippen om daarna al deze lijnen in 
de geest van de kunstenaars samen 
te voegen tot een nieuw kunstwerk 
van de hele klas. Letterlijk luidde 
de opdracht: ‘Teken een lijn die een 
gevoel betekent, knip de lijn uit en 
geef de lijn een plek’. Allerlei emo-
ties als blij, boos en liefde kregen zo 
een plaats in het tijdelijke kunstwerk 
dat die dag op de vloer in de gro-
te zaal van het Oude Raadhuis ont-
stond. Elk kind had er deel aan. El-
ke leerling was zo eventjes een ‘kun-
stenaar’ en zo werd het relatief on-
toegankelijke met plezier toeganke-
lijk gemaakt. Zo kon elke klas samen 
een mooi werkstuk maken. De kop 
van een fijn kunstkijkles-seizoen is 
er af. Al heel wat basisscholen heb-
ben zich hier voor aangemeld, maar 
er is nog ruimte, ook richting nieu-
we exposities.

Sportieve dag de Wegwijzer!
Aalsmeer - Zaterdag 8 novem-
ber was het jaarlijkse schoolhand-
baltoernooi in de Bloemhof. Basis-
school de Wegwijzer was met maar 
liefst vijf teams vertegenwoordigd! 
Het team uit de onderbouw moest 
even inkomen, maar kwam in de 
loop van de ochtend lekker in het 
spel. Dit resulteerde zelfs in een 
derde plek. Zij gingen naar huis met 
een prachtige beker! Op de foto is 
te zien hoe blij en trots de kinde-
ren waren! ‘s Middags was het de 
beurt aan de groepen uit de boven-
bouw. Vanuit groep 6 waren zelfs 
twee teams die meededen aan het 
toernooi! Beiden teams hebben heel 

hard geknokt, maar een beker zat er 
helaas niet in voor deze groep. Een 
mooi vaantje als aandenken ging 
wel mee naar huis. Ook groep 7 en 
8 waren aanwezig met een team. Er 
werd goed overgespeeld en hard 
gerend! Zij eindigden op de der-
de en tweede plaats. Het was een 
mooie, sportieve dag waarbij ook 
veel ouders en leerkrachten even 
kwamen aanmoedigen. Sport bindt 
samen, dat was ook op deze dag 
weer merkbaar. Het is erg leuk om 
met klasgenoten de overwinning 
te halen, maar ook van samen ver-
liezen wordt je als klas sterker en 
sportiever!

Kikkerprinses in Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 16 novem-
ber om 14.30 uur gaat De Kikkerprin-
ses van Theater Koekla in het Am-
stelveens Poppentheater in première. 
Met behulp van een bolletje wol, de 
beer, het konijn, de heks en de snoek 
weet de verliefde prins de boze to-
venaar te verslaan die zijn lieve prin-
ses betoverd had in een kikker. Het 
handelsmerk van Koekla: Een mu-
zikaal sprookje met mooie poppen 
en verrassend decor en veel humor. 
De voorstelling is geschikt voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Kaarten reser-
veren kan via 020-6450439 of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl.







3e katern
15 Euro van de VVD verworpen!
Aalsmeer - De 15 euro van de VVD 
heeft het afgelopen donderdag 6 
november tijdens de begrotingsraad 
niet gered. Wel het kroketje van het 
CDA, want weer tot over de klok van 
twaalf uur is vergaderd in het ge-
meentehuis. De najaarsrapportage 
en de programmabegroting ston-
den ter behandeling op de agenda 
en over liefst vijf amendementen en 
elf moties werd gediscussieerd en 
gestemd. 

De motie van de VVD kende ove-
rigens wel sympathie van de colle-
ga fracties, een mooi gebaar tot slot 
naar de inwoners om op deze ma-
nier de woonlasten te verlagen. Ech-
ter de motie werd ontraden door het 
college van burgemeester en wet-
houders. De 15 euro zou onttrok-
ken moeten worden uit de riool- 
en de afvalstoffenheffing en de on-
roerend zaak belasting. Volgens de 
portefeuillehouder financiën horen 

de eerste twee heffingen volgens de 
overheid kostendekkend te zijn. Bo-
vendien wordt volgend jaar de riool-
heffing al verlaagd en blijft de afval-
stoffenheffing nagenoeg gelijk. En 
bevriezing van de ozb zou niet de 
benodigde 187.500 euro op kunnen 
gaan leveren. De inwoners met de-
ze 15 euro een beetje meer koop-
kracht geven, komt, zo stelt de VVD 
in de motie, ten gunste van de lo-
kale economie. Dit zag fractievoor-
zitter Helma Persoon van AB an-
ders. “Daar kan je aan twijfelen, dan 
zouden het waardebonnen moeten 
worden.” De 15 euro ‘putten’ uit de 
ozb betekent volgens AB dat de be-
sparing alleen terecht komt bij de 
groep woningeigenaren. “Denk niet 
dat de verhuurders hun huurders 
15 euro gaan teruggeven.” Over het 
grote 15 euro bankbiljet dat de VVD 
ter promotie voor haar tafel had ge-
plaatst, had Persoon ook nog een 
opmerking. “Het was mooier ge-

weest als de watertoren er op ge-
staan had.” De motie werd na het 
‘rondje’ langs alle fracties ingetrok-
ken door de VVD en vervangen door 
een ‘milder’ amendement waarin de 
wens naar het college werd uitge-
sproken om in deze met een voor-
stel naar de raad te komen. Maar, 
nee. De VVD kreeg alleen steun 
van collega PACT, verworpen met 
13 stemmen tegen en 10 stemmen 
voor. VVD raadslid en woordvoerder 
financiën Dirk van der Zwaag toon-
de zich na afloop teleurgesteld. “Dit 
is weer een voorbeeld van een pri-
ma voorstel, dat niet op de inhoud 
werd beoordeeld, maar op partijpo-
litiek. Weer geen belastingverlaging 
voor de inwoners. De Aalsmeer-
se huizenbezitter wordt gebruikt als 
melkkoe.” VVD fractievoorzitter Ro-
bert van Rijn deelt de mening van 
zijn woordvoerder. “Het college kan 
er op rekenen dat de VVD elke ge-
legenheid zal aangrijpen om zich in 
te zetten voor lagere lokale lasten-
druk”, vult hij aan. 

Precariobelasting
Maar de VVD heeft toch ook wel 
‘winst’ geboekt. De motie om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen 
naar het invoeren van precariobe-
lasting op kabels en leidingen is 
unaniem aangenomen en dit zou 
wel eens een behoorlijke verlaging 
van de woonlasten in Aalsmeer 
kunnen gaan geven van ongeveer 
100 euro per huishouden. Het col-
lege gaf in eerste instantie aan geen 
voorstander van de invoering te zijn, 

maar vond het wel een onderzoek 
waard. Ook AB en het CDA toonden 
zich in eerste instantie sceptisch, 
“een onderzoek kost weer geld”, 
maar lieten zich overhalen door Dirk 
van der Zwaag van de VVD. “Het 
kan jaarlijks circa 1,2 miljoen aan 
opbrengsten geven. De gemeente 
Oldenbroek heeft de precariobelas-
ting wel ingevoerd en is sinds 2012 
vrolijk aan het innen.” 

Ombouwen kantoren
Ook konden alle fracties zich vin-
den in de motie van het CDA en AB 
waarin het college opdracht krijgt 
om in gesprek te gaan met eigena-
ren van kantoorpanden om deze om 
te bouwen tot wooneenheden, een 
onderzoek te doen waar mogelijk 
containerwoningen geplaatst kun-
nen worden en te bekijken of de-
ze beide, bijzondere woonvormen 
alleen beschikbaar kunnen komen 
voor Aalsmeerse en Kudelstaartse 
woningzoekenden, waarbij de voor-
keur uitgaat naar jongeren en star-
ters. Robbert-Jan van Duijn van het 
CDA: “Over alternatieve vormen van 
jongerenwoningen is een jaar of vier 
geleden al een motie om onderzoek 
te doen ingediend. 
Ik hoop dat deze wethouder (Tom 
Verlaan, red.) er nu eindelijk eens 
echt mee aan de slag gaat, want, 
met een twist op een beroemde uit-
spraak uit de Amsterdamse politiek, 
in moties kun je niet wonen.”

De najaarsrapportage en de pro-
grammabegroting zijn beiden met 
12 stemmen voor (AB en CDA) en 
11 stemmen tegen (PACT, VVD en 
HAC) vastgesteld. 

Luchtbelasting niet haalbaar!
Aalsmeer - “Niet haalbaar, de ge-
meente mag geen luchtbelasting 
heffen. Wel op onroerende zaken, 
maar de lucht staat niet in de wet”, 
portefeuille financiën Jobke Vonk-
Vedder als antwoord op de motie 
van HAC om Schiphol luchtbelas-
ting op te gaan leggen. In ’De over 
mijn dak motie’ stelt fractievoorzit-
ter Bram Heijstek dat Aalsmeer het 
meeste overlast heeft van alle om-
liggende plaatsen rondom Schiphol, 
de bevolking dit zat is en een eerlij-
ke compensatie wenst. Ter ontmoe-
diging om over Aalsmeer te vliegen 
zou Schiphol per vlucht een x be-
drag aan de gemeente moeten be-
talen. Ronald Fransen en Rik Rol-
leman van PACT hebben de motie 
mede ondertekend. Fractievoorzit-
ter Fransen gaf aan te weten dat dit 
niet mogelijk is, maar dat de motie 
als een ludiek gebaar gezien moet 
worden. 

“Er is veel overlast van vliegtui-
gen. Aalsmeer zou een compensa-
tie moeten krijgen om de leefbaar-
heid te kunnen vergroten.” Bram 
Heijstek benadrukte in zijn pleidooi 
nogmaals de grote overlast die in-
woners ondervinden van Schiphol. 
“Iedereen in Aalsmeer heeft last 
van vliegtuiglawaai. Het gaat mij er 
om dat de gemeente echt eens ste-
vig in gesprek gaat met Schiphol en 
compensatie of een schadevergoe-
ding eist.” Lawaaierig was het overi-
gens ook in de Raad toen de HAC-
voorman rond half elf het woord 
kreeg om de mening te geven over 
de begroting en de wensen en mo-
ties van de andere fracties. Heijstek 
moest zelf de fracties vragen of het 
wat stiller kon zijn. Dit had natuurlijk 
de voorzitter op dat moment, René 
Martijn, moeten doen. Volgens He-
ijstek had Martijn het lef niet om de 
zaal tot de orde te roepen om het 
fatsoen op te brengen stil te zijn tij-
dens zijn pleidooi. 

20 Keer vergeten
Vanwege het respectloos gedrag je-
gens zijn persoon, wil HAC niet lan-
ger meewerken aan het herstelpro-
ces. Zwaarder weegt in deze overi-
gens het feit dat voorzitter Vonk re-
gelmatig Bram Heijstek vergeet in 
het ‘rondje’ langs de fracties. “Wat 
zit er toch achter dit probleem? Is 
het klunzigheid of zit er opzet in het 
spel? In ieder geval staat de stand 
inmiddels op 20 keer officieel ver-
geten of genegeerd worden in 10 
raadsvergaderingen. Wanneer is 
de grens bereikt?”, aldus Heijstek 
in een persbericht. De HAC-politi-
cus schrijft dit zwaar kwetsend te 
vinden en vraagt zich af of het zin 
heeft om nog deel te nemen aan 
het herstelproces als er geen er-
kenning is. ‘De over mijn dak mo-
tie’ is overigens afgelopen donder-
dag 6 november tijdens de raad ver-
worpen met 18 stemmen tegen (AB, 
CDA en VVD) en 5 stemmen voor 
(HAC en PACT). Verworpen zijn ook 
de amendementen om de program-
mabegroting en het collegepro-
gramma te splitsen en de inspraak- 
en participatieverordening te actu-
aliseren, de basic budget motie en 
de motie inventarisatie sociaal do-
mein (allen met 12 stemmen tegen 
(CDA en AB) en 11 voor (VVD, PACT 
en HAC). De ietwat sombere woor-
den van Robert van Rijn van de VVD 
zijn uitgekomen: “Als je kunt optel-
len en aftrekken, dan weet je dat je 
vanavond bent uitgeteld.” Positief 
kan uiteraard ook gedacht worden: 
Aalsmeer heeft een ambitieus colle-
ge dat wil investeren in leefbaarheid 
en lokale economie, dat een sluiten-
de begroting heeft weten te presen-
teren, achterstallig groen gaat aan-
pakken, inclusief reconstructie van 
het Hornmeerpark, de huisvestings-
problematiek (voor jongeren) gaat 
aanpakken en onder andere be-
loofd heeft haar stem stevig te gaan 
laten horen bij buurman Schiphol. 

Eigen stoep sneeuw- en ijsvrij
Meerlanden bestrijdt samen 
met inwoners gladheid
Aalsmeer - Ondanks dat de maand 
november begon met de warmste no-
vemberdagen ooit, begint volgen-
de maand alweer officieel de win-
ter. Een hoopvol vooruitzicht van een 
prachtige dikke laag sneeuw met vol-
op schaatsplezier, sleetje rijden en 
sneeuwpoppen bouwen. De winter 
kent echter ook een keerzijde, glad-
heid. En daarom doet Meerlanden 
ook dit jaar weer aan gladheidsbe-
strijding, samen met de inwoners van 
Aalsmeer. Om de strijd tegen sneeuw 
en ijzel aan te gaan, is Meerlanden 
deze week een campagne gestart. 
Hiermee worden de inwoners van 
Aalsmeer extra enthousiast gemaakt 
om samen de taak op de schouders 
te nemen om ongelukken door glad-
heid te voorkomen. Op basisscholen 
in Aalsmeer is een folder meegegeven 
aan de leerlingen waarin staat wat zij 
met hun ouders kunnen doen om te 
helpen. Maar ook wat handig is om 
in huis te hebben voordat het winter 
wordt en hoe de stoep sneeuw- en ijs-
vrij te maken. Naast de folders worden 
ook posters opgehangen om de glad-
heidscampagne onder de aandacht te 

brengen. Verder is strooizout verkrijg-
baar bij Meerlanden in Rijsenhout 
sinds 1 november. Met de gemeen-
te Aalsmeer is tevens een gladheids-
plan opgesteld. Hierin staat precies 
welke routes uit voorzorg worden ge-
strooid om gladheid te voorkomen. Dit 
gebeurt op hoofd- en ontsluitingswe-
gen en op doorgaande fietspaden. Op 
woonstraten en woonerven wordt de 
hulp ingeroepen van de inwoners om 
gezamenlijk voor een sneeuw- en ijs-
vrije straat te zorgen. Niet alleen voor 
de mensen zelf, maar juist ook voor 
bijvoorbeeld de oudere mensen in de 
directe woonomgeving. Meerlanden 
zet zich in voor een meer duurzame 
maatschappij. Daarom werkt zij elke 
dag aan meer waarde voor buurtbe-
woners, gemeenten en bedrijven. Dit 
doet Meerlanden vanuit een gezon-
de bedrijfsvoering waarbinnen onder-
nemerschap, milieu, mensen en de 
maatschappij kunnen floreren. Door 
juist op lokaal niveau verschil te ma-
ken, wil zij bijdragen aan een leefba-
re aarde voor de komende generaties. 
Samen zorgen voor een schone, groe-
ne en veilige buurt.

Zaterdag postzegel(ruil)beurs 
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 15 no-
vember gaan van 9.30 uur tot 15.00 
uur de deuren van Het Parochiehuis 
open voor de maandelijkse postze-
gelruilbeurs. Het is één van de grotere 
ruilbeurzen uit de omtrek. Er kan heer-
lijk gesnuffeld worden in de ruim 100 
nieuwe stockboeken met daarin 1000-
den zegels voor slechts 5 eurocent per 
zegel. Ook zijn er diverse handelaren 
aanwezig die mogelijk de zegels heb-
ben die u mist en die niet in de ruilboe-
ken zitten. Deze maand ook weer een 
kleine tentoonstelling van ruilbeurslei-
der Cor van Meurs over ‘katten’. 
Uiteraard is er ook weer een verlo-
ting voor hen die hun aankopen thuis 

met een plantje willen afkopen. De en-
tree is gratis. Voor alle activiteiten en 
informatie kan de website www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl geraad-
pleegd worden. Hier kan een kijkje ge-
nomen worden in de kavels die in de 
novemberveiling niet zijn verkocht en 
die alsnog te koop aangeboden wor-
den op de ruilbeurs. Voor meer infor-
matie over de beurs kan contact op-
genomen worden met Cor van Meurs 
via 0297-343885 of Gerboud Zwetsloot 
via 0297-345231. Wilt u alle activiteiten 
van de vereniging steunen? Wordt dan 
lid van de vereniging. Cor en Gerboud 
schrijven u (tegen een gereduceerd 
tarief) graag als nieuw lid in.

Genieten in Steakhouse Enjoy
Aalsmeer - Er zijn al flink wat eet-
gelegenheden en nu is Aalsmeer 
zelfs een steakhouse rijker. De ei-
genaar heeft zijn restaurant En-
joy genoemd. “Gewoon, omdat je 
moet genieten van het leven.” Al-
dus de horecaman in hart en nieren. 
“De kok en ik hebben jarenlange 
ervaring in restaurants in Amster-
dam en omstreken opgedaan, voor-
al in de Argentijnse keuken. Toen dit 
pand op deze prachtige locatie in 
het landerige Aalsmeer leeg kwam 
te staan begon het weer te kriebe-
len en heb ik besloten hier een echt 
steakhouse neer te zetten. We heb-
ben in juli de sleutel gekregen en 
zijn flink aan het verbouwen gesla-
gen. Er is een bar gecreëerd, een 
nieuwe keuken, we hebben het ver-
groot, er is geverfd. Alles is opge-
knapt. Je kent het niet meer terug.” 
Het knusse restaurant aan de Oos-
teinderweg, schuin tegenover de 
Kerkweg, biedt plaats aan vieren-
veertig personen. De alleraardigste 
gastheer staat zelf door de weeks 
in het restaurant en in het weekend 
in de keuken, samen met een pro-
fessionele kok. Zijn vrouw staat in 
het weekend in de bediening samen 
met een andere serveerster. Vori-
ge maand is het Argentijnse steak-
house geopend en de reacties van 
diverse gasten zijn lovend. Je kunt 
bij Enjoy genieten van de allerbes-
te Argentijnse steaks, malse vlees-
gerechten, kip en verse vis. En alles 
op de grill bereid. 

 Onbeperkt Spare-ribs
Naast bovenstaande gerechten ser-
veert Enjoy wisselende dagmenu’s 
voor € 22,50 en een uitgebreid drie-
gangenmenu voor een vaste lage 
prijs. Op dinsdag en donderdag kan 
er onbeperkt genoten worden van 
overheerlijke spareribs à 16,50 eu-
ro. Een fles huiswijn is dezelfde prijs. 
De eigenaar is zelfs al bezig met 
heerlijke viergangen kerstmenu’s. 

Op de menukaart staan verder ve-
getarische gerechten, kinderme-
nu’s, diverse voorgerechten, des-
serts en verschillende (op internet 
met viersterren bekroonde) wijnen. 
De openingstijden van het intieme 
restaurant zijn van dinsdag tot en 
met donderdag van vijf tot tien uur. 
Het restaurant is vrijdag, zaterdag 
en zondag zelfs tot elf uur geopend. 
Voor acties en overige informatie 
kijk op de website www.steakhous-
eenjoy.nl “Bij ons kunt u ook terecht 
voor feestjes en personeelsuitjes. 
Gastvrijheid staat bij steakhouse 
Enjoy hoog in het vaandel. Onze 
gasten moeten voelen dat zij echt 
welkom zijn, zodat ze heerlijk ont-
spannen kunnen genieten van een 
hapje en een drankje van de aller-
beste kwaliteit!”, besluit de gastheer. 
Steakhouse Enjoy is te vinden aan 
de Oosteinderweg 387. Voor reser-
veringen bel: 0297- 785 291 of 06-
41401163.

Door Miranda Gommans 

Kick off op ondernemersavond 
Ride for the Roses voor KWF 
in 2015 weer in Aalsmeer
Aalsmeer - Op de ondernemers 
netwerkavond is niet alleen de fina-
le van Onderneming en Starter van 
het jaar verkiezing. Naast al het ver-
rassende entertainment zal ook een 
serieuzer onderwerp aandacht krij-
gen, de kick off voor de Ride for the 
Roses wordt namelijk ook gegeven. 
De voorzitter van de Stichting Ride 
for the Roses, Fred Doeleman, zal 
een inspirerende presentatie geven 
over dit fantastisch fietsevenement 
met in 2014 maar liefst 12.000 deel-
nemers. Op deze avond zal Editie 
2015 van website www.rideforthe-
roses.nl worden gelanceerd. Van-
af deze dag zal de inschrijving dus 
geopend zijn. Op 6 september 2015 
komt de Ride for the Roses weer 
naar Aalsmeer. Op dit moment is 
de gemeente, in samenwerking met 

het bedrijfsleven en vrijwilligers, al 
bezig met het inrichten van werk-
groepen en een stuurgroep. “We zijn 
er trots op dat de Ride for the Roses 
weer naar Aalsmeer komt. Duizen-
den bezoekers fietsen voor het goe-
de doel, KWF Kankerfonds, en kun-
nen genieten van onze mooie om-
geving met de Westeinderplassen 
en bloemenroute”, aldus wethouder 
Ad Verburg. De editie van 4 septem-
ber 2011 heeft een recordopbrengst 
van 1.600.516,99 euro opgeleverd. 
Wordt dit meer? “Ik weet zeker dat 
ons fantastische bedrijfsleven, vrij-
willigers, clubs en organisaties zich 
weer volledig in gaan zetten om 
de editie in 2015 ook tot een suc-
ces te maken. Samen kunnen we er 
weer een mooi evenement van ma-
ken met een mooie opbrengst voor 

het goede doel. Op 7 september 
van dit jaar hebben we in Goes het 
stokje overgenomen voor Gemeente 
Aalsmeer”, besluit Verburg. 
Het doel van Ride for the Roses is 
geld inzamelen voor KWF Kanker-
bestrijding door middel van een ge-
zamenlijke fietstocht. 
De Ride for the Roses is geen fiets-
evenement om geldprijzen maar 

een fietstocht met voor iedere deel-
nemer aan de finish een rode roos. 
Iedereen kan aan de Ride for the 
Roses meedoen. Er zijn toertochten 
van 30 en 55 kilometer en een Cy-
clotoer van ruim 110 kilometer door 
de omgeving. Meer informatie over 
de Ride for the Roses is te vinden 
op de website http://www.ridefor-
theroses.nl.

Dutch Flower Awards voor 
Together 2 Grow en Ubink
Aalsmeer - Op de FloraHolland 
Trade Fair op donderdag 6 novem-
ber zijn de winnaars van de Dut-
ch Flower Awards 2014 bekend ge-
maakt: Together 2 Grow, Handels-
kwekerij Ubink en Fontana uit Ke-
nia. Together 2 Grow, een samen-
werkingsverband van Alstroeme-
riakwekers Van Veen uit Schiplui-
den en BZ Alstroemeria uit Poel-
dijk, is onderscheiden als meest 
waardevolle snijbloemenleveran-
cier van Dutch Flower Group (DFG). 
“Voor ons een eer om te winnen”, al-
dus Fedor van Veen. De plantenle-
verancier met de meeste meerwaar-
de is dit jaar Handelskwekerij Ubink 
uit Kudelstaart. Joke Ubink reageer-
de direct na de prijsuitreiking: ”Het 
is prachtig dat meedenken met de 
klant op deze manier wordt gewaar-
deerd met een prijs van onze klant.” 
DFG riep de in Kenia gevestigde ro-
zenkwekerij Fontana Ltd. uit tot de 
waardevolste buitenlandse leveran-
cier van dit jaar. Girish Appanna: 
“Exciting, great to hear that our in-
vestments in an exclusive project 
with DFG has been decisive to ho-
nour us with this award.”

Voor de dertiende achtereenvolgen-
de keer reikte de kleurrijke familie 
van handelsbedrijven, internatio-
naal marktleider in de vermarkting 
en sourcing van bloemen, boeketten 
en planten, de Dutch Flower Awards 
uit aan haar ketenpartners. Nieuw 
is de Preferred Partner Recognition 
Deze erkenning is in het leven ge-
roepen om, naast de Dutch Flower 
Awards, ketenpartners die intensief 
en toekomstgericht met alle DFG-
bedrijven samenwerken, ook in de 
spotlights te zetten. Tulpenkwe-
kers Wesselman Flowers uit Roelo-
farendsveen, Ronico uit Venhuizen, 
Karel Bolbloemen uit Bovenkarspel 
en Mopabloem uit Rijsenhout wer-
den verrast door CEO Marco van 
Zijverden, met de mededeling dat zij 
alle vier, met hun eigen specifieke 
aanpak richting de DFG-bedrijven, 
deze erkenning verdienen. Mar-
co van Zijverden benadrukte in zijn 
speech dat de prioriteit voor DFG bij 
de intensivering van de samenwer-
king met kwekers ligt. Daarbij zal 
DFG steeds vaker markt- en consu-
menteninformatie transparant delen 
met klanten en kwekers.
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Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 14 november is 
er weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom, aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Het koppelkaarten op 7 november is 
gewonnen door Jack en Coby Veld-
huis met 5570 punten, op twee Plo-
ny de Langen en Martha Zelden-
thuis met 5523 punten en op drie 
zijn Siem Burgers en Ben Johannes-
sen geëindigd met 5306 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel Jos 
Hooiman en Theo Schols met 3108 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Loes met 192 punten de hoogste 
eer. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Trudy met 621 punten.

BeNe League handbal
Aalsmeer toont strijdlust! 
Aalsmeer - Na de(verloren) inhaal-
wedstrijd van donderdag stonden de 
mannen van FIQAS Aalsmeer zater-
dag alweer tegenover het Belgische 
United HC Tongeren voor de volgen-
de competitiewedstrijd in de BeNe 
League. Het werd een spannende en 
pittige partij handbal die uiteindelijk in 
het voordeel van de Belgen werd be-
slist. Tongeren ging meteen fanatiek 
in de aanval en overrompelde FIQAS 
Aalsmeer een beetje, dat binnen tien 
minuten al tegen een 1-5 achterstand 
aan keek. Daarna kwam de ploeg wel-
iswaar iets beter in de wedstrijd, maar 
er werden wat kansen gemist. Tonge-
ren kon nog steeds makkelijk scoren 
en dat leverde een 4-10 tussenstand 
op na twintig minuten. Op strijdlust 
werd in de slotfase van de eerste helft 
een indrukwekkende inhaalrace inge-
zet. Rodrigo Huttinga werd mooi vrijge-
speeld aan de cirkel, Robin Boomhou-
wer kon scoren vanuit de rechterhoek 
en via een break (na een onderschep-
ping van Nils Dekker) en Lars van Wijk 
benutte twee strafworpen. Het leidde 
tot de 10-13 ruststand. In de tweede 
helft toonde FIQAS Aalsmeer opnieuw 
veel strijdlust; er werd hard gewerkt in 
de dekking en Mark Kooij stond uit-

stekend te keepen daar achter. Ook 
aanvallend liep het beter: Remco van 
Dam was sterk en kon meer sco-
ren vanuit de opbouw en Boomhou-
wer kon opnieuw in stelling worden 
gebracht in de break. Maar bijzonder 
fraai was de vlieger die hij aangaf en 
door van Dam werd afgerond: 15-18. 
In de tiende minuut zorgde Tom Bot-
tinga voor de aansluiting (17-18) en 
het publiek, waaronder veel kinderen 
van het schoolhandbaltoernooi en hun 
ouders, ging er eens goed voor zitten. 
De gelijkmaker kwam er jammer ge-
noeg niet, maar FIQAS Aalsmeer kon 
nu wel aanhaken. Zo ontspon zich 
een prachtig en spannend handbalge-
vecht, waarbij Tongeren er fysiek soms 
pittig tegenaan ging, maar dat vijf mi-
nuten voor tijd nog alle kanten op kon: 
24-25. In de slotfase waren de Belgen 
echter niet iets scherper in de afron-
ding, waardoor zij er uiteindelijk met 
een 25-28 winst vandoor gingen. Het 
publiek had genoten, al was het na-
tuurlijk wel zonde dat het geen pun-
ten had opgeleverd. Toch zijn de ver-
schillen in de BeNe League nog steeds 
klein en dus te overbruggen. FIQAS 
Aalsmeer staat op plaats zeven, maar 
heeft evenveel punten als de nummer 

Mantelzorgcafé 
in De Amsteltuin 

Amstelland - Heeft u vragen over 
mantelzorg of wilt u graag meer 
weten over onderwerpen die voor 
mantelzorgers belangrijk zijn? Dan 
is hier uw kans, u bent van har-
te welkom bij het mantelzorgcafé. 
Mantelzorg & Meer organiseert een 
Mantelzorgcafé voor alle mantel-
zorgers woonachtig in Amstelland 
op donderdag 20 november van-
af 19.30 uur. ‘Wat als mij wat over-
komt?’ is een vraag die veel man-
telzorgers bezig houdt. Dit is dan 
ook het thema tijdens dit mantel-
zorgcafé. De mantelzorgconsulen-
ten gaan met u in gesprek en ge-
ven praktische handvatten over wat 
u kunt doen. En u ontmoet andere 
mantelzorgers waarmee u uw er-
varingen kunt delen. Het mantel-
zorgcafé vindt plaats op Wijngaard 
De Amsteltuin, Langs de Akker 
5 in Amstelveen. Aanmelden kan 
via info@mantelzorgenmeer.nl, via 
www.mantelzorgenmeer.nl of 020-
3335353. 

Feestavond 
Damesvereniging
Kudelstaart - Damesvereniging 
Kudelstaart bestaat 60 jaar en dit ju-
bileum gaat op maandag 17 novem-
ber met alle leden gevierd worden 
tijdens een gezellige feestavond. De 
damesvereniging bestaat uit 65 le-
den, variërend in leeftijd van 35 tot 
en met 95 jaar. Eens per maand 
wordt op de maandagavond een bij-
eenkomst gehouden in het Dorps-
huis en het seizoen wordt altijd af-
gesloten met een dagje uit met el-
kaar. Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom.

Spilplusavond 
SOW-gemeente

Kudelstaart - Op zondag 16 no-
vember organiseert de SOW-ge-
meente een Spilplusavond. Tijdens 
de bijeenkomst wordt vanuit de ge-
schiedenis naar het kerk-zijn geke-
ken. De Evangelische beweging is 
een belangrijke stroming binnen de 
Protestantse kerk en ook binnen de 
SOW-gemeente. In het kader van 
de permanente educatie verdiep-
te dominee Hans van Dalen zich 
in de Evangelische beweging. De-
ze avond wordt dit onderwerp door 
hem nader toegelicht en wordt er 
met elkaar over gepraat. Het pro-
gramma is van 19.00 tot 20.00 uur. 
De avond wordt afgesloten met kof-
fie en thee. Weet u welkom!

vijf en slechts drie punten achterstand 
op de nummer vier, Bocholt. En laat 
dat nou de volgende tegenstander zijn 
én een thuiswedstrijd! De mannen van 
FIQAS Aalsmeer spelen zaterdag 15 
november om 19.15 uur in de Bloem-
hof tegen het Belgische Achilles Bo-
cholt in de BeNe League. Eerder in het 
seizoen werd de uitwedstrijd met maar 
één punt verschil verloren. Het belooft 
dus spannend te worden. 

Bekerwedstrijd en dames
De mannen van FIQAS Aalsmeer 2 
spelen in de eerste ronde van het 
NHV bekertoernooi op dinsdag 18 
november tegen Havas. De wedstrijd 
wordt gespeeld in sporthal ‘de Indi-
sche Buurt’ in Almere en begint om 
20.30 uur. 
De winnaar plaatst zich voor de twee-
de ronde. Na een paar weken waar-
in het net niet lukte om punten te be-
halen, hebben de dames van FIQAS 
Aalsmeer afgelopen zaterdag 8 no-
vember goede zaken gedaan in de 
Eerste Divisie door van het hoger ge-
plaatste DSVD te winnen. In een voor 
het publiek mooie en aantrekkelijke 
wedstrijd leidden de Aalsmeerse da-
mes bij rust al met 17-8. Ook in de 
tweede helft waren ze de betere ploeg 
en zo werd uiteindelijk met 29-18 ge-
wonnen. Hierdoor is de jonge ploeg 
van trainer/coach Herman Schaap een 
plaats gestegen en heeft weer aan-
sluiting gevonden bij de middenmoot. 

Groot feest woensdag 19 november:
Sinterklaas bezoekt zwembad 
Aalsmeer - Woensdagmiddag 19 
november is het groot feest tijdens 
het vrij zwemmen. Er wordt name-

Opening door wethouder Ad Verburg 
Bijeenkomst Vrijwilligerscentrale 
‘1 jaar Zorgvoorelkaar Aalsmeer’
Aalsmeer - Vrijwilligerscentrale Am-
stelland organiseert op maandag-
avond 24 november de bijeenkomst ‘1 
jaar Zorgvoorelkaar Aalsmeer’. Zorg-
voorelkaar.com is de online markt-
plaats voor inwoners en organisa-
ties die vraag en aanbod van hulp én 
zorg samenbrengt. De bijeenkomst 
vindt plaats in de raadskelder van 
het gemeentehuis van 20.00 tot 22.00 
uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. De 
avond wordt geopend door Wethou-
der Ad Verburg en is bedoeld voor ie-
dereen die actief is op het gebied van 
Zorg en Welzijn in Aalsmeer. Ook an-
dere geïnteresseerden zijn van har-
te welkom. Eind november is het pre-
cies een jaar geleden dat Zorgvoor-
elkaar.com officieel werd gelanceerd 
in gemeente Aalsmeer. Op 24 novem-

ber worden de resultaten van het eer-
ste jaar Zorgvoorelkaar in Aalsmeer 
gepresenteerd. Mevrouw Binkhorst 
(78 jaar) en vrijwilligster Elly Hak-
kenbroek vertellen hoe zij elkaar via 
Zorgvoorelkaar hebben gevonden. 
Verder staat de avond in het teken 
van het uitwisselen van ideeën en er-
varingen. Wat gaat er goed? Wat kan 
er beter? Wat heeft u hier voor nodig? 
Wethouder Verburg: “De huidige ont-
wikkelingen in de zorg vragen om een 
vernieuwende aanpak. Zorgen voor 
elkaar wordt belangrijker. Zorgvoorel-
kaar.com heeft daar een antwoord op. 
Een prachtig initiatief van verschillen-
de maatschappelijke organisaties uit 
Aalsmeer, bedoeld om vraag en aan-
bod van hulp en zorg samen te bren-
gen. Ik heb via Zorgvoorelkaar.com 

vrijwilligerswerk gedaan bij het Ont-
moetingscentrum van het Zorgcen-
trum Aelsmeer. Ontzettend leuk en 
dankbaar om te doen. Het Ontmoe-
tingscentrum en andere vrijwilligers-
organisaties zijn altijd op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Maar ook 
als u op zoek bent naar hulp of zorg 
voor uzelf of een ander kunt u terecht 
op de website.” Zorgvoorelkaar.com is 
een gebruiksvriendelijk digitaal plat-
form waar u eenvoudig in contact 
komt met mensen en organisaties die 
hulp bieden of hulp vragen. Van een 
klusje in huis of in de tuin, tot samen 
een uitstapje maken. 
Van hulp bij de boodschappen en 
vervoer, tot hulp bij het bijhouden van 
de administratie. U vindt het allemaal 
op Zorgvoorelkaar: www.zorgvoorel-
kaar.com/aalsmeer of u kunt bellen 
met 0297-347510. Aanmelden voor 
de bijeenkomst kan bij Margo Rijer-
kerk van vrijwilligerscentrale Amstel-
land via mrijerkerk@vrijwilligerscen-
trale-amstelland.nl of per bovenge-
noemd telefoonnummer.

Najaarsmarkt in 
dagcentrum

Aalsmeer - Op woesdag 19 novem-
ber is er van 12.30 tot 14.30 uur een 
najaarsmarkt in dagcentrum Horten-
sialaan. Op de markt worden allerlei 
zelfgemaakte producten aangebo-
den, die gemaakt zijn in het dagcen-
trum. Het belooft een gezellige mid-
dag te worden en er is gelegenheid 
om een kopje koffie of thee te drin-
ken met wat lekkers erbij. Dagcen-
trum Hortensialaan is een dagcen-
trum voor ouderen met een verstan-
delijke beperking. Het dagcentrum 
is op zoek naar vrijwillers! Vindt u 
het leuk om samen een activiteit te 
doen, samen met één van de bewo-
ners wandelen, een spelletje doen 
of creatief aan de slag? Kom gerust 
eens langs om samen te kijken wat 
de mogelijkheden zijn! Het dagcen-
trum op nummer 55a in de Horten-
sialaan is open van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Trots van Aalsmeer viert 10 
jarig jubileum vrijdag met feest
Aalsmeer - De Trots van Aalsmeer is 
opgericht in 2004 door Bart van Duijn. 
Een bestaand seniorenelftal, spelend 
als V.V. Aalsmeer, senioren 5 (tegen-
woordig FCA zaterdag 6). Een vrien-
denteam dat bekend staat om zijn ge-
zelligheid binnen de club. Buiten de 
club om heeft de Trots het altijd ge-
zellig met verschillende senioren 
teams van RKDES en het voormali-
ge RKAV. Tussen deze teams heerst 
er een vriendschappelijke sfeer naast 
de sportieve concurrentie. Behalve op 
het sportieve vlak, kent de Trots ook 
veel andere gezichten. De meest be-
kende is waarschijnlijk het jaarlijks te-
rugkerende Trots van Aalsmeer feest, 
waarop elk jaar meer bezoekers zijn 

afgekomen. Aankomende vrijdag 14 
november is het al zover, de Trots van 
Aalsmeer pakt groot uit ter gelegen-
heid van haar 10 jarig jubileum. Door 
het overweldigende succes van de 
afgelopen jaren is er gekozen voor 
Feesterij de Bok, een locatie dat ruim-
te biedt aan een groot publiek. Speci-
aal voor dit evenement komt DJ San-
der Manjoero de tent op zijn kop zet-
ten. Iedereen is welkom vanaf 21.00 
uur. Dit feest mag je echt niet missen! 
Bestel nu snel je kaartje bij de orga-
nisatie (Nico Rijkmans: 06-57557774 
of Steve Banks: 06-53839775) of 
koop deze vanavond, donderdag, in 
de kantine van FC Aalsmeer aan de 
Dreef. Kaarten kosten 5 euro per stuk.

Voet tussen 
spaak fiets

Aalsmeer - Op maandag 10 no-
vember om tien voor half zes in de 
middag is de hulp van de politie en 
de ambulance ingeroepen voor een 
eenzijdig ongeval in de Moerbei-
straat. Een 14 jarige inwoonster was 
met haar voet tussen de spaak van 
een fiets gekomen. De Aalsmeer-
se is ter plaatse behandeld door 
de verplegers. Haar voet is licht ge-
kneusd, maar gelukkig niet gebro-
ken. Ze is naar huis gebracht.

Tas weg na hulp 
bij autopech

Aalsmeer - Op donderdag 6 no-
vember is tussen kwart over vijf 
en half zes in de middag een tas 
gestolen van een inwoner. De tas 
was door hem even op een brug-
getje gezet om hulp te verlenen bij 
een auto met pech. De man hielp 
de auto, die niet meer wilde star-
ten, naar de kant, van de weg af, 
te duwen. Om zijn handen vrij te 
hebben, had hij de tas even weg-
gezet. Dit is gebeurd op de Oost-
einderweg, ter hoogte van de Lijn-
baan. Het betreft een college he-
rentas, lichtbruin van kleur met 
hierin onder andere een bijbel, les-
materiaal en stiften. Mogelijk is het 
diefstal, maar het kan ook zijn dat 
iemand de tas opgepakt heeft om 
veilig te stellen. Afgegeven bij het 
politiebureau is de tas overigens 
nog niet.

Getuigen gezocht
Mobiel uit hand 

gegrist
Aalsmeer - Op donderdag 6 no-
vember om half tien in de ochtend 
is een jongen in de Jac. P. Thijs-
selaan beroofd van zijn mobiele 
telefoon. De jongen was op weg 
naar de winkels in de Ophelialaan. 
Al lopend keek hij op zijn mobie-
le telefoon. Bij de bocht, nabij de 
Spoorlaan, werd plots zijn telefoon 
uit zijn hand gegrist. De jongen 
dacht in eerste instantie aan een 
grap, maar omdat de dief er snel 
op zijn fiets vandoor ging, heeft hij 
de achtervolging ingezet. Hij is niet 
gelukt de straatrover bij te hou-
den. Het gaat om een blanke man, 
normaal postuur,tussen de 20 en 
30 jaar oud en 1.75 tot 1.80 meter 
lang. Hij was gekleed in een zwar-
te trainingsbroek en droeg donke-
re bovenkleding en een petje met 
logo. Hij reed op een oude heren-
fiets. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Parfum weg 
na inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 6 no-
vember is tussen twaalf uur ‘s mid-
dags en kwart voor twaalf in de 
avond ingebroken in een woning in 
de 2e J.C. Mensinglaan. Via de deur 
aan de achterzijde hebben de die-
ven zich toegang verschaft. Het he-
le huis is doorzocht, alle kasten en 
laden zijn overhoop gehaald. Ont-
vreemd zijn sieraden, contant geld 
en een fles parfum van Coco Chanel. 

CDA krijgt steun fracties 
voor familiegroepsplan
Aalsmeer - Families en leden van 
hun netwerk krijgen voortaan het 
recht om bij problemen eerst zelf 
een familiegroepsplan te maken en 
aan te geven wat ze nodig hebben. 
Dat heeft het CDA in de gemeen-
teraad van Aalsmeer op 30 oktober 
via een breed gesteund amende-
ment op de jeugdhulpverordening 
voor elkaar gekregen. Indiener van 
het amendement en CDA-raadslid 
Marlon Kreeft was blij met de steun 
voor het amendement: “De verhou-
ding tussen overheid, professio-
nals en burger verandert drastisch. 
Het familiegroepsplan geeft hen het 
recht om zelf een plan te maken en 
plaatst hen in de positie van op-
drachtgever.” Gemeenten zijn vanaf 
1 januari wettelijk verplicht burgers 
te faciliteren bij het maken van dit 

familiegroepsplan. Omdat dit voor 
gemeenten een volkomen nieuwe 
taak is, vraagt dit nieuw beleid met 
nieuwe antwoorden. Ook hulpverle-
nende instanties moeten werken op 
basis van deze familiegroepsplan-
nen. 

Voor hen is dit ook een wezenlij-
ke verandering. Het eigenaarschap 
van het probleem en de oplossing 
blijft bij de burger zelf, met het soci-
ale netwerk. De hulpverlener wordt 
betrokken vanwege expertise en het 
uitvoeren van de vraag die voort-
komt uit het familiegroepsplan. 

Voor het CDA Aalsmeer/Kudelstaart 
is het familiegroepsplan een be-
langrijk onderdeel van het nieu-
we jeugdhulpbeleid. “Het fami-

CDA raadslid Marlon Kreeft

liegroepsplan past goed bij de fi-
losofie van het CDA: samen red-
zaam. Mensen krijgen door dit fa-
miliegroepsplan de kans eerst zelf, 
met behulp van familie, vrienden en 
kennissen een plan te maken. Dát is 
als gemeente regie uit handen dur-

Mijn kind en veilig uitgaan
Aalsmeer - Op woensdag 19 no-
vember organiseren Brijder Jeugd 
en het jeugd- en jongerenwerk een 
themabijeenkomst ‘Mijn kind en 
Veilig uitgaan’ voor ouders in N201 
aan de Zwarteweg 90. 

Het zal menig ouder niet onbe-
kend zijn. Uw kind gaat uit en wel-

licht experimenteren met alcohol 
en misschien wel met drugs, hoe 
slecht is dat geëxperimenteer ei-
genlijk en wanneer moet u zich 
zorgen gaan maken? 
Brijder Jeugd informeert deze 
avond over de feiten rondom alco-
holgebruik en hoe ouders daarmee 
om kunnen gaan. Brijder Jeugd 

Fit en vitaal blijven!
Sportinstuif voor ouderen
Aalsmeer - In The Beach is op vrij-
dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur 
een wekelijkse instuifochtend gestart; 
een bijzonder en nieuw beweeg-aan-
bod voor ouderen! Deze instuifochten-
den op vrijdag zijn bedoeld voor actie-
ve zestigers, zeventigers en zeventig-
plussers, die deel willen nemen aan 
een gevarieerd programma. De essen-
tie van het programma is fit en vitaal 
blijven waarbij plezier, kracht, condi-
tie, souplesse en spel centraal staan. 
Deelnemers volgen een groepsles in 
de zaal voor conditie, balans en sou-
plesse; daarna individuele fittraining 
op basis van het eigen lichaamsge-

wicht in het functioneel trainingscen-
trum en vervolgens beachvolleybal of 
lijnbal in het verwarmde zand. Ook bil-
jarten en/of jeu de boules behoort tot 
de mogelijkheden. De kosten voor de-
ze instuif bedragen 6 euro per keer. Op 
21 en 28 november kan deelgenomen 
worden aan proeflessen en wordt vijf-
tig procent korting gegeven. Meer we-
ten? Neem dan contact op met An-
drea Knop via 06-10354982 of Cis-
ca van der Straaten via cisca@lastra-
ta.nl, docenten en organisatie. Dit initi-
atief wordt gesteund door Vita Welzijn 
en Advies en The Beach. Adres is Oos-
teinderweg 247a.

Programma Basketbal
Aalsmeer - Op zondag 16 november komen acht teams van Basket-
balvereniging Aalsmeer in actie in Proosdijhal Kudelstaart. De eerste 
wedstrijd begint om 12.00 uur en de laatste wordt vanaf 15.00 uur ge-
speeld. Publiek is van harte welkom.
12.00u. Aalsmeer U14 1 tegen Maple Leaves U14 2
12.00u. Aalsmeer U12 1 tegen Maple Leaves U12 2
13.30u. Aalsmeer U18 1 tegen MBCA H0 1
13.30u. Aalsmeer Dames 1 tegen Blue Stars Dames 1
15.00u. Aalsmeer U16 1 tegen Maple Leaves U16 1
15.00u. Aalsmeer HS 2 tegen Blue Stars HS 2
15.00u. Aalsmeer U22 1 tegen BV Amsterdam U18 1
 

zaal, want dat is veel te warm voor 
de oude man. Daarom loopt hij met 
zijn Pieten even rond en zit hij ver-
der in de vergaderruimte bij de en-
tree. Daar mogen kinderen ook 
naar binnen om Sinterklaas een 
handje te geven, om wat peperno-
ten te scoren en je kunt er kleur-
platen kleuren. 

Om alvast in de stemming te ko-
men, zijn er bij de receptie kleur-
platen verkrijgbaar. Hiermee kun 
je een muts maken en deze kun je 
dan dragen op woensdagmiddag 
19 november. Dat vindt Sinterklaas 
vast heel mooi! Iedereen is welkom 
deze middag in het zwembad. De 
entree voor kinderen is 3,95 eu-
ro en voor volwassenen 4,70 eu-
ro. Meer informatie is te vinden op 
www.esa-aalsmeer.nl of bel 0297-
322022.

lijk hoog bezoek verwacht! Nie-
mand minder dat Sinterklaas met 
zijn Pieten komen naar het zwem-
bad! En dat is niet het enige. Het 
vrij zwemmen tussen 13.45 en 
14.45 uur staat geheel in het teken 
van Sinterklaas. 
Zo worden er diverse spelletjes en 
estafettes georganiseerd. Natuur-
lijk kun je ook meedoen aan de 
pietengym in het ondiepe bad en 
klinkt er de hele middag gezellige 
Sinterklaasmuziek. En de peper-
noten ontbreken ook niet! Sinter-
klaas komt met zijn Pieten speciaal 
naar zwembad De Waterlelie, van-
wege het 40-jarig jubileum! De Sint 
is niet de hele middag in de zwem-

geeft antwoorden en wil graag met 
ouders in gesprek. Naast informa-
tie en tips is er tijdens de bijeen-
komst ruimschoots de gelegenheid 
om ervaringen uit te wisselen met 
andere ouders. De avond op 19 no-
vember is van 19.45 tot 21.30 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur. Vooraf aan-
melden is wel een vereiste en dit 
kan bij Ester Teunen via de mail es-
ter.teunen@brijder.nl of telefonisch 
06-23793914. 
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Record: 57,46 kilometer per uur
Snelheidscompetitie bij 
Windsurfclub Aalsmeer
Aalsmeer - Altijd al benieuwd ge-
weest hoe hard de windsurfers over 
de Westeinderplassen surfen? Nieuw 
bij Windsurfclub Aalsmeer is de snel-
heidscompetitie. Hugo is gestart met 
deze Speedkings competitie. Het is 
heel simpel, je neemt een GPS mee 
op tijdens het surfen en er komt een 
maximum snelheid uit. Eindelijk we-
ten de surfers nu hoe hard er gevaren 
wordt op de Westeinderplassen. Iets 
wat zij, en waarschijnlijk vele inwo-
ners, zich al jaren afvroegen. Op zon-
dag 2 november kon weer een groot 
aantal nieuwe deelnemers verwel-
komt worden bij de WSCA Speedking 
Westeinder. De deelnemerslijst is in-
middels gegroeid naar 14, waaronder 
ook veel aanstormend talent. Zo kon 
men Martijn van Noord over het water 
zien vliegen op zijn nieuwe set. Ook 
Luc van Opzeeland heeft zijn intre-
de gedaan in de ranking en trok zich 
niks aan van de heftige chop. Wie ook 
blind voor een recordpoging heeft ge-
varen is Ronald v/d Poel. Helaas heeft 
zijn board dit niet overleefd vanwege 
een heftige crash. Van 48 naar 0 ki-
lometer per uur in 1 seconde is geen 
aanrader. Overigens maakt Ronald 
het verder goed. Opvallend was ook 
de heer Ter Horst, die met een snel-
heid van 56,83 kilometer per uur de 
gedeelde tweede plek opeist naast 
Ivo van Nimwegen. In een kamikaze 
run heeft hij de laatste energie kun-
nen omzetten in een persoonlijk re-
cord. En als beste nieuwe binnenko-

mer: Marcel Grondman. De verwach-
ting was dat hij direct naar de num-
mer één positie zou varen. “Ik ga ze-
ker die 60 kilometer per uur doorbre-
ken”, was zijn uitspraak voor aanvang. 
Al met al heeft Marcel een goed resul-
taat neergezet met een mooie vierde 
plek. Op de twaalfde plek komt Mar-
cel de Nijs binnen, hij moet nog even 
wennen aan het choppy water van de 
Westeinder. En hij heeft gelijk, zeker 
met een Zuiden wind is de Westeinder 
niet echt een speed spot (wat het ove-
rigens erg spannend maakt). Hekken-
sluiter in de ranking is Paul van Noord. 
Met een prima eerste run van 39 kilo-
meter per uur doet hij het rustig aan, 
maar let op: “Het zal niet bij 39 kilo-
meter per uur blijven”. In de ranking 
schuilt overigens ook een sluw Vosje. 
Met kleine stapjes verbetert hij zijn re-
cord en dit doet hij geheel geruisloos. 
Hou dit Vosje in de gaten, want voor 
je het weet domineert hij de ranking.
Het record in deze competitie is nu 
57,46 kilometer per uur.

Volleybal en zaalvoetbal
CAMA en Lijnbaan winnaars 
van het kerkentoernooi
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
werd in de Proosdijhal het inmiddels 
traditionele kerkentoernooi gehou-
den. De laatste jaren ging het daar-
bij om het beste zaalvoetbalteam van 
diverse kerkgemeenten uit Aalsmeer 
en Kudelstaart. Dit jaar werd er echter 
ook een volleybaltoernooi gehouden. 
De belangstelling hiervoor is wel-
iswaar niet zo groot als bij het zaal-
voetbal. Toch beleefden ruim twin-
tig volleyballers, verdeeld over drie 
teams, heel veel plezier aan het spel. 
Alle teams kwamen tegen elkaar uit 
in dit kleine toernooi. Per wedstrijd 
werden drie sets gespeeld. Nadat 
elk team tegen elkaar was uitgeko-
men bleek het team van de CAMA-
gemeente afgetekend de beste. Ze 
wist alle sets te winnen en hield de 
andere twee teams van de Samen Op 
Weg gemeente ver achter zich. Ze 
werd daarmee overtuigend winnaar 
van dit kerkenvolleybaltoernooi. Aan-
sluitend werd het zaalvoetbaltoernooi 
gespeeld. Negen teams deden hier-
aan mee, verdeeld over een poule van 
vier en een poule van vijf teams. Zij 
vertegenwoordigden met elkaar de 
Samen Op Weg gemeente (SOW), 
de Lijnbaankerk, de Cama-gemeen-
te, de Alphakerk, de Dorpskerk en de 
Levend Evangelie Gemeente (LEG). 
Zo beleefden ook dit jaar een groot 
aantal zaalvoetbalspelers met elkaar 
weer veel plezier aan dit toernooi, on-
danks een aantal blessures die en-
kele spelers hier aan overhielden. 

EHBO-er Dorrie Huson had het er in 
de tweede helft van het toernooi aar-
dig druk mee toen de vermoeidheid 
bij een aantal spelers hun tol eis-
te. Gelukkig bleken de blessures niet 
al te ernstige gevolgen te hebben. 
De wedstrijden stonden onder lei-
ding van KNVB-scheidsrechters Na-
tasja van Loon en Marco van der Ja-
gt. De poulewedstrijden leverden uit-
eindelijk vier teams op in de halve fi-
nale. Dit waren LEG 1 en 2, Lijnbaan 
en SOW 1, de winnaar van vorig jaar. 
De eerste halve finale was die tussen 
LEG 1 en LEG 2. LEG 1 kwam hier-
bij als winnaar uit de bus. De twee-
de finalist moest komen uit de tweede 
halve finalewedstrijd tussen Lijnbaan 
en SOW 1. Lijnbaan wist deze wed-
strijd ternauwernood met 1-0 te win-
nen en mocht tegen LEG 1 gaan uit-
maken wie de nieuwe kampioen zou 
gaan worden. Voorafgaand aan deze 
wedstrijd werd er eerst nog gestreden 
om de derde en vierde plaats tussen 
LEG 2 en SOW 1. De winnaar van vo-
rig jaar, SOW 1, wist hierbij beslag te 
leggen op de derde plaats en dat was 
een schrale troost voor het niet berei-
ken van de finale. Deze ging dit keer 
namelijk tussen de Lijnbaankerk en 
LEG 1. Aanvankelijk eindigde deze 
wedstrijd onbeslist, waardoor men via 
strafschoppen uit moest gaan maken 
wie de winnaar zou worden. Het team 
van de Lijnbaankerk trok hierbij aan 
het langste eind en mocht uiteindelijk 
met de wisselbeker naar huis. 

Zaterdag 15 november:
F.C. Aalsmeer
S.C.W 6 - .F.C.Aalsmeer 6 12.45 u

Junioren
V.V.C. B3 - F.C.Aalsmeer B1 14.45 u
F.C.Aalsmeer B2 – Amstelveen B1 14.30 u
V.V.C. B4 - F.C.Aalsmeer B3 12.00 u
RKAVIC C1 - F.C.Aalsmeer C2 9.30 u
Zandvoort C4 - F.C.Aalsmeer C4 14.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – HSV’69 C1 12.30 u

Pupillen
K.D.O. D1 - F.C.Aalsmeer D3 9.30 u
F.C.Aalsmeer D4 – Pancratius D3 10.30 u 
Abcoude F 10 - F.C.Aalsmeer F8 13.00 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MC.1 – Roda’23 MC.1 10.30 u
BuitenveldertMC.4 -F.C.AalsmeerMC.2  9.00 u

RKDES
Hoofddorp D8 - RKDES D2 11.30 u
Legm.vogels F9 M- RKDES F6 9.00 u
Hoofddorp F14 - RKDES F7 10.00 u
United/DAVO F3 - RKDES F9 11.00 u

Meisjes
S.C.W. MB.1 - RKDES MB.1 11.30 u
RKDES MD.1 – ’s Graveland MD.1 11.00 u

SCW
SCW 3 – Roda’23 2 12.00 u
Roda’23 4 - SCW 4 14.30 u
SCW 6 – F.C.Aalsmeer 6 12.45 u
SCW Vet.1 – Hoofddorp Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – D.R.C. Vet.1 15.00 u

Junioren
SCW C2 – Olympia Haarl. C3 9.00 u

Pupillen
SCW E4 – Olympia Haarl. E4 8.45 u

Meisjes
SCW MB.1 – RKDES MB.1 10.45 u
Kon.HFC MC.3 - SCW MC.1 12.00 u
SCW ME.1 – Amstelveen ME.1 8.45 u

Zondag 16 november:
RKDES
Wasmeer 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 5 – Hoofddorp 6 12.00 u
Hillegom 7 - RKDES 6 11.00 u

Junioren
KDO A1 - RKDES A1 11.30 u
RKDES C2 – Legm.vogels C3 12.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

Wedstrijden VeldvoetbalVoetbal zondag, derde klasse
RKDES verliest van het 
hoog geklasseerde AGB
Kudelstaart - RKDES speelde dit 
weekend tegen het verrassende 
AGB. De Amsterdammers staan op 
de tweede plaats in de derde klasse 
C en staan slechts op een punt van 
de koploper ZSGO/WMS.In Amster-
dam maakte de thuisploeg de goe-
de klassering waar en won verdiend 
met 2-0 van RKDES. AGB startte on-
stuimig en kreeg de eerste 5 minu-
ten al twee heel grote kansen. RK-
DES mocht van geluk spreken dat 
de voorhoede van AGB nog niet op 
scherp stond. De Kudelstaarters had-
den veel te veel ontzag voor het favo-
riete AGB. Het duurde tot de 30e mi-
nuut voordat de Kudelstaarters pas 
hun eerste kans kregen. Uit een cor-
ner kwam de bal bij RKDES verde-
diger Ivo Lentjes. De doorgeschoten 
bal verraste Lentjes, zijn inzet ging ra-
kelings langs de verkeerde kant van 
de paal. Na ruim een half uur spelen 
was het dan toch raak, het veldover-
wicht van AGB werd beloond door 
een doelpunt van AGB, 1-0. In de 45e 
minuut was het bijna weer raak, maar 
een uitstekende redding van RKDES 
doelman Jeremiah Veldman zorgde 
voor een 1-0 ruststand. AGB kwam in 
het begin van de tweede helft op een 
2-0 voorsprong. Een vrije trap werd in 
de 48e minuut uitstekend benut toen 

een AGB speler de bal in de kruising 
joeg. De RKDES trainer greep ver-
volgens in en bracht in de 49e mi-
nuut Paul Verburg en Daryl Haime 
in het veld voor Mischa v.d. Scheur 
en Edwin van Maris. RKDES nam 
vervolgens het initiatief en zette al-
le schroom van zich af. Toen ook nog 
een speler van AGB met rood kon 
vertrekken, kreeg RKDES een aan-
tal kansen. AGB werd meer en meer 
terug gedrongen en RKDES probeer-
de met veel inzet de aansluitingstref-
fer te forceren. Zo kreeg Roy Endho-
ven en Ivo Lentjes kans om te sco-
ren, maar het lukte de Kudelstaarters 
maar niet om een doelpunt te ma-
ken. Dat is toch wel het probleem de-
ze competitie, het scorend vermogen 
moet gewoon beter. Aan inzet en pas-
sie ontbreekt het niet, maar in de af-
ronding moet het doeltreffender wor-
den. AGB won uiteindelijk verdiend 
met 2-0, maar op basis van de twee-
de helft zit er voor de Kudelstaarters 
in het vervolg van de competitie zeker 
meer in. Komend weekend heeft RK-
DES vrij, maar zondag 23 november 
spelen de Kudelstaarters thuis tegen 
Zwanenburg 1 vanaf 14.00 uur aan 
de Wim Kandreef 4.

Ad Verburg

Tafeltenniscompetitie
Weer geen winst Bloemenlust
 Aalsmeer - De start van Bloe-
menlust 1 op bezoek bij VDO 2 in 
Uithoorn was veelbelovend. Door 
twee zeges van Johan Berk won 
zijn eerste twee enkelspelen, de 
eerste met 15-17 in de beslissende 
vijfde game en ook de tweede ging 
in de maximale vijf games (9-11, 
11-8, 8-11, 13-11, 10-12). Via een-
maal winst van Ed Couwenberg, 
weer in vijf games, en een overtui-
gende overwinning van Ed en Jo-
han in het dubbelspel kwam Bloe-
menlust op een 2-4 voorsprong. 

De eerste seizoenszege leek in 
aantocht, maar daar staken de 
VDO-ers in de resterende partijen 
een stokje voor. Ed, Johan en Frans 
Ravesteijn konden geen punten 
meer toevoegen, hoewel vooral 
Ed er zeer dicht bij kwam (12-10, 
12-10, 9-11, 13-11), en VDO zege-
vierde alsnog met 6-4. Bloemen-
lust 2 speelde thuis tegen Nootw-
heer 11 , de nummer 1 in de poule, 
en de bezoekers bleken met 0-10 
een maatje te groot voor Peter Vel-
leman, Irene Gerritsma en Horst 

Krassen. Alle enkelspelen gingen 
verloren. Peter was in zijn eerste 
wedstrijd nog het dichtst bij winst, 
maar ondanks twee matchpoints 
in de vierde game verloor hij die 
met 11-13 en vervolgens de vijfde 
game met 5-11. 

Met diezelfde uitslag van 5-11 ver-
lies in de vijfde game verloor Horst 
de enige andere 5-setter. De an-
dere acht partijen werden in 3 sets 
verloren, waarbij ook het dubbel-
spel door Peter en Danny. Bloe-
menlust 3 leed als middenmoter 
een pijnlijke 2-8 nederlaag tegen 
hekkensluiter Amstelveen 5. 

Hierdoor staat Bloemenlust nu 
nog maar 1 punt voor op Amstel-
veen en dreigt degradatie. De twee 
punten werden gemaakt door Wim 
v.d. Aardweg, nadat Amstelveen al 
op een 0-5 voorsprong was geko-
men. Ton de Hollander en Willem 
Visser konden niet tot winst ko-
men, ondanks een zeer spannen-
de marathonpartij van Willem (10-
12, 12-10, 9-11, 15-13, 9-11).

Zaterdag crosslopen met Frans 
Aalsmeer - Aan het einde van het 
triatlon seizoen stond er een workout 
crossloop op het programma. Lekker 
hardlopen door het bos over allerlei 
verschillende ondergronden en na-
tuurlijke hindernissen. Het wintersei-
zoen is juist het seizoen van de cros-
slopen waarin veel atleten hun condi-
tie op pijl houden. Iedere zaterdag om 
15.30 uur is er dan ook training gege-
ven door Frans van Heteren. Waar ook 
u overigens aan mee kunt doen! Kijk 
hiervoor op de site www.oceanustria-
thlonteam.nl. De trainingsdag begon 
al vroeg voor de jeugd , junioren en 
senioren van het Oceanus Triathlon 
Team Aalsmeer. De zwemtraining be-
gon voor Davy Heijsteeg om 06.30 uur 
in de ochtend bij de wedstrijdzwem-
mers onder leiding van Nanda Bos-
man-Mudde en John Heysteeg. Da-
vy kreeg na afloop van de training 
geweldige adviezen van topatleet en 
teamgenoot Jetze Plat, veelvoudig 
winnaar op de handbike. Om 08.30 
uur begon de reguliere zwemtraining 

van de triatlon. In het bad lagen se-
nioren, junioren en jeugd om de no-
dige meters te maken op basis van 
de instructies van trainer Jan van der 
Meer. Aansluitend werd er om 10.30 
uur door de jeugd en junioren een 
twee uur durende fietstocht gereden. 
Deze laatste buitenfietstraining vond 
plaats onder een super najaarszon. 
Het werd een mooi ‘rondje Schiphol’ 
in een rustig tempo om de krachten 
niet te verspillen voor de daarop vol-
gende clinic van Frans. De komende 
weken zal de jeugd by Hylke Sytse-
ma gaan spinnen en daar de techniek 
van het trappen verfijnen. Frans van 
Heteren had een aantal mooie rondes 
uitgezet in het Amsterdamse bos om 
de kneepjes van de crossloop aan te 
leren. Met een paar mooie oefenin-
gen kwam aan deze zonnige sportie-
ve dag een einde. Ook meelopen op 
zaterdagmiddag onder de bezielende 
leiding van Frans? Mail dan naar se-
nioren@oceanustriathlonteam.nl voor 
meer informatie!

Dinsdag darten in Middelpunt
Aalsmeer - Het was afgelopen 
dinsdag tijdens de wekelijkse dart-
avond bijna alleen een familie aan-
gelegenheid, daar er nogal aar-
dig wat leden de voetbal niet kon-
den weerstaan. Maar voor de ras 
darters van de club werd het weer 
een heftige strijd. Deze keer tus-
sen de broers Franklin en Sebas-
tiaan Dolk waarvan de jongste Se-
bastiaan het voortouw nam en eer-
ste werd. Franklin moest de twee-
de plaats uiteindelijk aan Ted van 
Galen afstaan en werd dus der-
de. In de verliezers ronde eindig-
de Hans Dolk als eerste, Marie-
ta Dolk werd tweede en Henk van 
der Stroom derde. Het darten op de 
dinsdagavond is in ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55 en begint 
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur gaat 
de zaal open. Wil je ook eens dar-
ten en ben je 16 jaar? Kom het dan 
eens proberen. De kosten bedra-

gen 2 euro per persoon per avond. 
Er kan een setje dartpijlen geleend 
worden, zodat niet gelijk voor veel 
geld dartpijlen aangeschaft hoeven 
te worden.

Sinterklaaskien 
bij Supporters

Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 20 november organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een Sinterklaaskienavond 
in het dorpshuis. De grote vraag is 
natuurlijk of Sint en Piet deze avond 
persoonlijk naar het Dorpshuis zul-
len komen. Natuurlijk heeft het in-
koop-pietenteam rekening gehou-
den met het feit dat Sinterklaas een 
kindervriend is. Dus, veel speel-

goed prijzen deze avond. En, zo-
als gewoonlijk, zijn alle prijzen ver-
pakt in schitterend sinterklaaspa-
pier. Na vier ronden een pauze om 
even op adem te komen en de kelen 
te smeren. Daarna verder met ronde 
vier tot en met acht. Aan het einde 
van deze avond is er de extra kien-
ronde met altijd een prijs van onge-
veer 125 euro. Iedere kienliefhebbe-
ris van harte welkom een neem voor 
deze speciale avond ook uw buur-
vrouw, vriend, vriendin of een fami-
lielid mee. Iedereen maakt kans om 
een of meerdere prijzen mee naar 
huis te nemen. Het kienen in het 
Dorpshuis begint om 20.30 uur.

Basketbalcompetitie
Verlies ondanks prima 
spel Dames 1 BVA
Aalsmeer - Afgelopen zondag speel-
den Dames 1 van Basketbalvereniging 
Aalsmeer in de Amstelcampushal in 
Amsterdam. De eerste periode speel-
de de BVA dames heel goed en gemo-
tiveerd. Patty maakte de eerste 4 pun-
ten van het team door een paar goede 
‘post moves’. Iris kreeg twee vrije wor-
pen omdat zij foutief werd afgestopt, 
helaas stuiterden ze allebei de ring uit. 
Daarna wist Wendy met een mooi af-
standsschot haar eerste score te ma-
ken. Aan het einde van de eerste pe-
riode kreeg Anniko twee vrije worpen, 
omdat ze werd geduwd en ze scoorde 
er één van. De tegenpartij was snel en 
wist door veel breaks vanuit een lay-
up te scoren. De derde periode kwam 
Aalsmeer pas echt goed in de wed-
strijd. Na een prima afstandsschot van 
Rianne en twee maal Shanice kwa-
men de dames van Aalsmeer dichter-
bij. In de vierde periode wisten de da-
mes goede aanvallen te spelen en cre-
eerden veel kansen. Shanice maakte 
2 scores snel achter elkaar, waarvan 
een prachtige ‘give-and-go’ met Anni-
ko. Wendy wist nogmaals van grote af-
stand te scoren na een goede screen 
van Marloes. Al met al hebben de da-
mes van BVA goed gespeeld, maar 
de nummer 1 uit Amsterdam was net 
een maatje te groot. Ben jij of ken jij 
een meisje/dame die er van houdt in 
een team te spelen! Kom dan een keer 
meetrainen met de dames van Bas-
ketbalvereniging Aalsmeer. Iedere 
donderdag zijn zij van 19.30 tot 20.45 
uur te vinden in hal 2 van sporthal De 
Bloemhof. 

De U18 van BV Aalsmeer speelde zon-
dag een uitwedstrijd in Zandvoort te-
gen Lions. Jelle Boon en Wout Haak-
man uit de U16 vielen in, omdat twee 
vaste krachten Sebastian Sargis en 
Vince Booy ontbraken. Zij deden dat 
echter prima. De eerste periode sloot 
Aalsmeer af met een achterstand van 
11-6, maar de tweede periode verliep 
het al wat soepeler. De 1-3-1 zone ver-
dediging begon beter te werken en Li-
ons kreeg duidelijk meer moeite om 
tot goed uitgespeelde aanvallen te ko-
men. Hoewel de jongens uit Zandvoort 
fysiek overduidelijk in het voordeel 
waren, was het toch Aalsmeer, on-
der aanvoering van spelverdeler Kees 
Buskermolen en de prima scorende 
Valentijn Stokman, dat in de derde pe-
riode liet zien een klasse beter te zijn. 
Lions kwam alleen in de slotseconden 
van deze periode eenmaal tot scoren 
en Aalsmeer stond vrij comfortabel 
op voorsprong: 19-26. De vierde peri-
ode bouwde Aalsmeer de voorsprong 
rustig uit. Aron van Daalen en Tjeerd 
Stoker pakten heel veel rebounds en 
samen ontregelden zij bovendien de 
aanvallen van de Lions. Uitblinker was 
wederom Ryan Kenter die ongelooflijk 
hard werkte en steeds een aantal ver-
dedigers naar zich toe trok waardoor 
zijn medespelers goed konden scoren. 
Bij 23-33 was de wedstrijd allang be-
slist, Aalsmeer geloofde het verder wel 
(een aandachtspunt voor de volgende 
wedstrijd) en in de laatste twee minu-
ten scoorde Lions met enig geluk nog 
drie maal waardoor de eindstand 29-
33 werd. 

Gelijkspel bij zondagvoetbal
FC Aalsmeer tegen Velserbroek
Aalsmeer - FC Aalsmeer zondag 
heeft bij het publiek een goed gevoel 
achtergelaten. Wat heeft de formatie 
van trainer Edwin Monnich gevoch-
ten voor wat ze waard was zondag 
in de wedstrijd tegen Velserbroek. 
In het begin zag het er niet naar uit 
dat er een goed resultaat gehaald 
zou worden. De kopsterke voorhoede 
van Velserbroek zorgde voor veel ge-
vaar voor het doel van Van Halm. In 
de tiende minuut was het haast raak. 
Mark van der Werff was dichtbij de 
0-1, maar tot ieders opluchting bracht 
de lat de oplossing. FC. Aalsmeer was 
gewaarschuwd, dit was nog maar het 
begin. Velserbroek zette alles op alles 
om maar op voorsprong te komen. Bij 
FC Aalsmeer was het vooral Lennart 
Eberharter die steeds maar weer naar 
voren trok en de defensie van de gas-
ten onder druk zette, zonder resultaat 
jammer genoeg. Velserbroek was en 
bleef het gevaarlijkste. Maar het vi-
zier stond duidelijk niet op scherp de-
ze zondag. In de vijf en twintigste mi-
nuut was het toch raak. Het was Jef-
frey Kors die van Halm kansloos liet, 
0-1. Verder liet de verdediging van de 
FC het niet komen, met Robert Jan-
sen en Lennart Eberharter als de gro-
te steunpilaren wist men steeds op 
tijd het gevaar te keren. Na de thee 
werd het een heel andere wedstrijd. 

Was het voor de rust Velserbroek dat 
de touwtjes in handen had, nu was 
het FC Aalsmeer dat de boventoon 
voerde. Barry Springintveld probeer-
de meerdere malen te scoren, maar 
het beetje geluk ontbrak. Steeds was 
daar maar weer de lat of doelpaal die 
de 1-1 in de weg stonden. Robert 
van Leeuwen miste ook dat geluk om 
een doelpuntje mee te pikken. Maar 
de FC Aalsmeer bleef er voor vech-
ten, niemand uitgezonderd, iedereen 
deed zijn stinkende best voor de dik 
verdiende 1-1. FC Aalsmeer speel-
de nog steeds zonder de geblesseer-
de Eric Jansen, terug na de winter-
stop, Rody Springintveld en Alexan-
der Goes, maar de ingevallen spe-
lers deden niet voor hen onder. Het 
einde naderde meer en meer, zou de 
0-1 de eindstand worden? Maar de 
FC bundelde alle krachten nog een 
keer bij elkaar. En met succes. In de 
vijf en tachtigste minuut was het Pa-
trick Abma die uit een doelworsteling 
met een kopbal voor de 1-1 zorgde. 
Even later blies de zeer goed lijdende 
scheidsrechter de Kruif voor het ein-
de. Komende zondag geen wedstrijd, 
er is een inhaalprogramma. Een week 
later, op zondag 23 november speelt 
de FC Aalsmeer uit tegen Alliance om 
14.15 uur. 
Theo Nagtegaal

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
19 november vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 5 november is 
gewonnen door Rinus Buskermo-
len met 5269 punten, op twee Le-
nie van Klink met 5264 puten en op 
drie is Wim Reuling geëindigd met 
5186 punten.
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Programma 
handbal

Zaterdag 15 november
18.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 –
  VOC (Jeugd Divisie)
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Bocholt (BeNe League)

Zondag 16 november
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 –
  VOC (Jeudg Divisie)
10.00 uur: RKDES – FIQAS Aalsmeer, 
 E2 (Proosdijhal)
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Hercules (Jeugd Divisie)
12.25 uur: FIQAS Aalsmer, dames A1 – 
 VZV (Jeugd Divisie)
13.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 Volendam (Jeugd Divisie)
15.05 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 – Lotus

De thuiswedstrijden worden allen gespeeld 
in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg 
187. Publiek is van harte welkom. 

ZABO-voetbal 
in de Proosdijhal

Kudelstaart – De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdag 15 
november voortgezet met de vijf-
de speelronde. Er wordt ditmaal ge-
voetbald in de Proosdijhal aan de 
Edisonstraat. Om 18.35 uur speelt 
Café Sportzicht tegen La Furia Roja. 

Om 19.20 uur Holex tegen Heem-
horst Watersport. Om 20.05 uur LE-
MO tegen Polonia Aalsmeer. Om 
20.50 uur Sportcafé de Midi’s tegen 
Amsec Beveiliging en om 21.35 uur 
tenslotte Piller Sport tegen EZ Flo-
wer. Publiek is welkom en de toe-
gang is gratis bij de ZABO. 

Stand vooraf: De Midi’s 4-12, Pil-
ler 4-10, Polonia 4-9, LEMO 4-9, La 
Furia 4-7, Sportzicht 4-3, EZ Flower 
4-3, Amsec 4-3, Heemhorst 4-3, Ho-
lex 4-0.

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer laat zijn tanden 
zien tegen C.S.W. en wint!
Aalsmeer - In een wedstrijd waarin 
van alles te zien was. Twee teams die 
streden om elke meter. Veel kansen 
maar weinig doelpunten. Een penal-
ty voor C.S.W. maar gestopt door Ray 
Smidt. De veroorzaker Burak Sitil met 
rood naar de kleedkamer. En spannend 
tot het eind. Tot slot een verdiende 0-1 
zege. Mooier kon het niet voor de FC 
afgelopen zaterdagmiddag. Vooral de 
manier waarop de overwinning tot 
stand kwam, geeft hoop voor de toe-
komst. Met soms mooie combinaties 
en verzorgd voetbal kreeg men C.S.W. 
op de knieën. C.S.W. moest het voor-
al hebben van de lange spits Vincent 
van Hellemont. Daar ging elke lange 
bal heen. Hij werd goed afgestopt door 
Burak Sitil tot aan de 70e minuut toen 
Burak met rood eraf moest. De laat-
ste 20 minuten waren voor Ray Smidt 
- penalty gestopt en twee reddingen 
- en voor Floris Dokkum en Wesley 
van Schaik die werkelijk alles voor het 
doel weghaalden en de overwinning 
veilig stelden. Maar het was met na-
me het collectief dat deze overwinning 
tot stand bracht. Trainer Cor van Gar-
deren had één verandering in de op-
stelling. Michal Kocon verving de zie-
ke Thomas Harte. Ook Burak Sitil had 
griep, maar begon toch aan de wed-
strijd. Na 70 minuten vond hij het wel-
letjes. C.S.W. begon goed aan de wed-
strijd en FC Aalsmeer moest zich de 
eerste 10 minuten tot verdedigen be-
perken. Uit een corner van C.S.W. in de 
8e minuut haalde Wesley van Schaik 

de bal van de lijn. Maar de FC nam na 
10 minuten het heft in handen. Twee 
corners op rij voor Aalsmeer brachten 
veel paniek achterin bij C.S.W. Uit een 
corner van C.S.W. stond Vincent Hel-
lemont ineens vrij voor het doel, maar 
kopte naast. De mooiste aanval van 
de dag kwam in de 28e minuut. Een 
aanval over vijf schijven van achteruit 
bracht Calvin Koster vrij voor keeper 
Jordi Wens. De Aalsmeer supporters 
veerden al overeind, maar het schot 
knalde tegen de keeper. Aalsmeer had 
het beste van het spel en het wach-
ten was op een doelpunt. Dat viel nu 
net niet mee. Michal Kocon speelde 
zich in de 31e minuut goed vrij, maar 
zijn inzet werd door Jordi Wens on-
schadelijk gemaakt. Ook een corner 
van Floris Dokkum (wat een traptech-
niek) werd door C.S.W. speler Mat-
thijs Uytewaal van de doellijn gehaald. 
Aalsmeer had pech bij twee corners 
op inzetten van Stefan van der Dus-
sen en Calvin Koster. Een overtreding 
op Calvin Koster in het 16-meter ge-
bied werd door scheidsrechter Van 
Leijdekker niet met een strafschop ge-
honoreerd. Een diepte pass van Floris 
Dokkum in de 43e minuut werd door 
Peter Neuvel doorgekopt. Michal Ko-
con liet Jordi Wens met een bekeken 
schot kansloos, 0-1. Uit een vrije trap 
van Dennis Pranger tikte Ray Smidt in 
de 45e minuut de bal over de lat. Ook 
de corner leverde niets op en ging de 
FC met een 0-1 voorsprong de kleed-
kamer in. C.S.W. startte weer sterk in 

de eerste 8 minuten. Het eerste ge-
vaarlijke moment was voor Aalsmeer 
in de 64e minuut. Salih Yildiz speel-
de zich vrij op links en op zijn voor-
zet kwam Michal Kocon een teenleng-
te tekort. Een minuut later was het 
Calvin Koster die Stefan van der Dus-
sen vrije doorgang gaf naar het doel, 
maar Jordi Wens ging naar de goede 
hoek. Een domme actie van Burak Sitil 
en Bart de Jong in de 70e minuut die 
elkaar in de weg liepen, waarna Bu-
rak Sitil aan de noodrem trok bij Vin-
cent Hellemont. Gevolg penalty en Bu-
rak Sitil met rood eruit. De beste spe-
ler van C.S.W. Marciano Kastored-
jo ging achter de bal staan. Zijn in-
zet werd met een katachtige reac-
tie van Ray Smidt tot corner verwerkt. 
Aalsmeer putte moed uit deze situatie 
en ging met tien man verder. In de 73e 
minuut bracht trainer Cor van Garde-
ren twee verse wissels in. Peter Neu-
vel en Salih Yildiz maakten plaats voor 
Mark Ruessink en Mike Vos. Middenin 
achter kwamen nu Wesley van Schaik 
en Floris Dokkum te staan. Naar la-
ter bleek een gouden greep. Het werd 
voor Aalsmeer pompen of verzuipen 
de laatste 15 minuten, maar zij bleef 
overeind. Wissel 86e minuut: San-
der Star voor de leeggespeelde Mi-
chal Kocon. Ray Smidt voorkwam een 
doelpunt in de 88e minuut op een in-
zet van Berry kramer. Zelfs de licht ge-
blesseerde Calvin Koster moest nood-
gedwongen blijven spelen. De laat-
ste kans van de wedstrijd kreeg Mike 
Vos in de 91e minuut op goed aange-
ven van Mark Ruessink. Hij knalde te-
gen de keeper. De eerste aankomen-
de wedstrijd is zaterdag 22 november 
uit tegen V.V. Zeewolde. Locatie Sport-
park ‘de Horst’ aan de Horsterweg 1 in 
Zeewolde. Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Twirlsters van SV Omnia sluiten 
wedstrijdseizoen succesvol af
Aalsmeer - Op zondag 2 november 
namen de twirlsters van SV Omnia 
2000 deel aan de laatste wedstrijden 
van dit twirlseizoen. Lonneke, Aimee, 
Resa en Noa vertrokken met train-
ster Valerie naar sporthal de Viergang 
in Pijnacker. Tegelijkertijd waren Ra-
chel, Julia, Selina, Eefke, Nikkie, Imca 
en Kim op weg naar sporthal de Waar-
dergolf in Heerhugowaard. In Pijnac-
ker maakten Noa en Resa hun de-
buut als duo in de juvenile klasse en 
gingen er trots met het goud vandoor. 
Helaas was dit ook direct hun laatste 
optreden, want ze stoppen met twir-
len. Lonneke mocht het zilver ontvan-
gen voor haar kidstwirl uitvoering bij 
de peewees. In verband met een bles-
sure kon Eline helaas niet meedoen 
met het ensemble, gelukkig kon Ai-
mee invallen met het team optreden. 
Met zijn viertjes lieten Noa, Resa, Lon-
neke en Aimee een leuke show zien, 
zij gingen er vandoor met het goud. 
In Heerhugowaard namen 6 twirlsters 
deel aan het onderdeel 1-baton. Eef-
ke, Selina, Imca, Rachel, Nikkie en Kim 
lieten diverse mooie routines zien. Se-
lina ontving het goud bij de preteens 
en Kim bij de junioren. Bij het onder-
deel 2-baton kwamen Eefke, Selina en 
Imca in actie. Eefke kreeg het uitge-
reikt bij de junioren en Selina het goud 
bij de preteens. Voor Imca helaas net 
geen podiumplaats, zij werd vierde. 
Vervolgens kwam het junioren advan-
ced duo Selina en Kim in actie, na een 
zeer fraaie gelijke routine gingen zij er 
vandoor met het goud. Hierna kwa-
men Nikkie, Imca en Kim weer in actie 
bij het onderdeel super X strut. Weder-
om behaalde Imca promotie in de se-
nior beginner klasse en mag dus vol-
gend seizoen in de intermediate klas-

se starten. Nikkie werd knap tweede 
in de senior intermediate klasse en 
Kim kreeg goud in de junior advance 
klasse. Gedurende de hele wedstrijd-
dag werden de dance twirls opge-
voerd door Eefke, Nikkie, Rachel, Julia, 
Selina en Kim. Rachel mocht het in de 
Preteen beginner klasse tegen maar 
liefst elf tegenstanders opnemen. Zij 
zette haar show goed neer en dit werd 
door de jury beloond met goud! Selina 

werd tweede in de Preteen intermedi-
ate klasse. Julia liet haar show voor het 
laatst zien en sloot met goud haar solo 
carrière af bij de junior beginners! Kim 
werd met haar Beyonce uitvoering 
van Ave Maria mooi eerste in de ju-
nior advance categorie. Nikkie en Eef-
ke vielen helaas niet in de prijzen. Het 
Preteen dance duo bestaande uit Julia 
en Rachel voerden ook voor het laatst 
hun show op. Na een mooie synchro-
ne show mochten ook zij het goud in 
ontvangst nemen. Dit was de laatste 
wedstrijd van dit seizoen, nu gaan de 
twirlsters toewerken naar de voorron-
des van het NK in december. 

Jeugd IJsclub De Blauwe 
Beugel scoort goed! 
Rijsenhout - De temperaturen 
doen nog steeds anders vermoe-
den, maar het schaatsseizoen is 
toch echt wel weer in volle hevig-
heid losgebarsten. Kon afgelopen 
weekend al genoten worden van het 
NK afstanden in Thialf, zo geniet de 
jongste jeugd bij het jeugdschaat-
sen op de zaterdagochtend van de 
10 of 20 lessen die worden verzorgt 
door de IJsclub trainers en begelei-
ders. En het begint allemaal bij de 
kleinste jeugd. 
De jeugd heeft de toekomst en 
daarom investeert IJsclub De Blau-
we Beugel veel tijd aan het jeugd-
schaatsen op de zaterdagochtend 
op de ijsbaan in Haarlem. De wat 
oudere jeugdleden Onno Zonne-
veld, Igor Baars en Bram van der 
Zwet rijden regelmatig mee met 
de jeugdmarathons op de baan in 
Haarlem. Tijdens de marathon op 
zondagavond 2 november is Onno 
2e en Igor 3e geworden. In het tus-
senklassement staat Onno nu ver-
dienstelijk op de 2e plaats, en Igor 
op de 4e plaats. Bram van der Zwet 
bezet momenteel de 5e plaats in het 
klassement voor Junioren B. Op za-
terdag 8 november zal het Gewes-
telijk Kampioenschap jeugdmara-
thon in Utrecht worden gehouden, 

en zullen de jonge rijders van De 
Blauwe Beugel weer gaan meestrij-
den om deze titel. Van de jeugd naar 
de landelijke competities waarin op 
alle niveaus rijders van De Blauwe 
Beugel acteren, met in de TopDivi-
sie Heren Mats Stoltenborg (Team 
Tjolk) en Bart van der Vlugt (Team 
Haven van Amsterdam). In de Top-
Divisie Dames Nicky van Leeuwen 
die samen met een aantal ploegge-
noten van het Challenge Team dit 
jaar voor het eerst in de marathon 
zijn gestart op dit hoogste niveau. 
In de Eerste Divisie komen Olaf Smit 
en Jasper van Tol uit als rijders van 
de ijsclub uit Rijsenhout. Het lijkt er-
op dat de ploeg van Mats Stolten-
borg een belangrijke rol gaat spelen 
in deze competitie, en met een zeer 
aanvalslustige Mats belooft het een 
attractief seizoen te worden. Nic-
ky van Leeuwen reed in haar eerste 
marathons op dit niveau knap mee, 
en pakte direct een paar punten in 
de 2e KPN Cup in Thialf door naar 
een nette 19e plek te rijden. Voor 
meer informatie omtrent (schaats) 
nieuws, uitslagen, verslagen en eve-
nementen heeft IJsclub De Blau-
we Beugel een actieve website die 
te raadplegen is via: http://www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl.

Doe mee aan Ringvaartloop!
Aalsmeer - Waarschijnlijk heb je af-
gelopen weekend de Zilveren Turfloop 
in De Ronde Venen gelopen? Als de 
afstanden waaruit je kon kiezen je be-
vielen, dan is er eind november een 
mogelijkheid om je tijd te verbeteren! 
Op zondag 30 november is namelijk 
weer de jaarlijkse Ringvaartloop. De 
route is hetzelfde als vorig jaar. De 10 
Engelse Mijlen (16,1 kilometer) rou-
te loopt geheel door Aalsmeer, maar 
er is natuurlijk ook een stuk langs 
de Ringvaart in het parcours opge-
nomen. Naast de 10EM kan ook ge-
kozen worden voor 5 of 10 kilome-
ter. Voor de kinderen staat er een 1 
kilometer kidsrun op het program-
ma. Deze wordt om 10.30 uur gestart. 
Om 11.00 uur wordt het startsein ge-
geven voor de 10 Engelse Mijl en 10 
minuten later mogen de 5 en 10 ki-

lometer lopers beginnen aan hun af-
stand. Voor alle afstanden wordt ge-
bruikt gemaakt van elektronische 
tijdsregistratie, de IPICO loopchip. Di-
rect nadat de laatste loper binnen is, 
wordt hierdoor de uitslag met netto-
tijden op internet gezet. Voor-inschrij-
ven voor één van de afstanden kan tot 
en met 27 november via de website 
www.ringvaartloop.nl. Daarna kan in-
schrijven alleen nog op de dag zelf tot 
20 minuten voor aanvang van een af-
stand. Op de website meer informa-
tie en een goed overzicht van de ver-
schillende routes. De start en finish 
van alle afstanden is bij atletiekver-
eniging AVA Aalsmeer in de Sport-
laan 43a. Op de hoofdafstand, de 
10EM, zijn tegoedbonnen te winnen, 
op de andere afstanden worden de 
winnaars beloond met een beker.

Sjoelen bij 
BV Oostend

Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van Oostend is op donder-
dag 20 november vanaf 20.00 uur 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. De deuren gaan om 19.30 
uur open voor inschrijving en kof-
fie of thee. Zin in een avondje sjoe-
len. Iedereen is van harte welkom. 
De sjoelavond van 6 november is 
gewonnen door Lineke v Brakel met 
121,1 punten per bak. De andere 
prijswinnaars waren Jopie de Vries 
met 117, John v/d Koppel met 111,2, 
Ton Klein met 104,9 en Tini v/d Mer-
bel met 99 punten. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op woensdag 5 november.

Lijn A
1 Theo Blom & Ko van Es 59,03
2 Kees Burgers & Corry Burgers 57,29
3 Jaap Geleyn & Jan Geleyn 56,94
4 André Lanser & Joris vdZwaard 54,51
-5 Joke Delfos & Alex Pannekoek 53,47
-5 Ina Eijsbouts & Janny Tates 53,47
  
Lijn B 
1 Jos Brockhoff & Sjaak Stubbe 61,11
2 Wil Groot & Ans Nieuwendijk 60,76
3 Hans Vreeswijk & Lia Vreeswijk 56,6
4 Toos Boerlage & Corry vd Peet 56,25
5 Gré Aartse & Piet van Hoek 49,65
  
Lijn C 
1 Wil Biesheuvel & Oege de Jong 61,25
2 Annie Visser & Sima Visser 61
3 Trudy Stokkel & Elly Zandvliet 59,5
4 Klaas Maarse & Adri Otto 58,75
-5 Tineke Krop & Henk Krop 50
-5 Ton Celie & Loes Oosterwijk 50
-5 Henny vd Laarse & Els Vermeer 50

Daan wint bij 
ouderensoos

Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 6 november is het klaver-
jassen gewonnen door Daan San-
dee met 5631 punten, gevolgd door 
Gerrit van der Geest met 5195 pun-
ten en Cobie van Weerdenburg met 
5173 punten. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Bets Teunen met 
46 punten. Gerard de Wit eindig-
de als tweede met 192 punten. Ook 
belangstelling voor deze gezellige 
middag? Alle 55+ers zijn welkom. 
Voor meer informatie: 0297-340776.

Eerste plaats Omnia bij team-
wedstrijd trampolinespringen
Aalsmeer - Op zaterdag 1 novem-
ber vond de eerste teamwedstrijd 
Regio west voor het trampoline-
springen plaats in het gloednieu-
we Sportcentrum Ookmeer in Am-
sterdam. Met 32 teams en 119 deel-
nemers was de concurrentie groot. 
Toch wist het team van SV Omnia 
bestaande uit Martina v.d. Linden, 
Marvin Arendzen, Marlies Kok en 
Rowana Moenis een prachtige eer-
ste plaats in de C-categorie te be-
halen. Ook in de C-categorie be-
haalde het team met Denise Spran-
gers, Dian van Wieringen, Joyce de 
Weille en Amber Rademakers een 
verdiende vierde plaats. Het team 

van Boris Claus, Teun v.d. Schilden 
en Vincent Ligtenberg behaalde een 
mooie gedeelde tweede plaats bin-
nen de D-categorie. In de E-cate-
gorie viel het team van Madelief 
Wijkstra, Ilse Bom en Sabine Boeg-
man net buiten de prijzen en kwam 
uit op een vierde plaats. Afgelopen 
8 november heeft de tweede plaat-
singswedstrijd plaatsgevonden in 
de ‘eigen’ Proosdijhal en deze za-
terdag 15 november gaan de tram-
polinespringers richting Heerhugo-
waard voor de derde plaatsings-
wedstrijd. De sterkste springers mo-
gen uiteindelijk door naar de NK 
trampolinespringen in 2015.

Dartcompetitie in Dorpshuis 
Tim wint voor de derde 
keer ooit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de vierde speelavond van het der-
tiende seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye. Het was de 219de speelavond 
ooit. Deze 219 speelavonden lever-
den 66 verschillende speelavond win-
naars op. Patrick van Santen was op 
de tweede speelavond van dit seizoen 
de laatste nieuwe winnaar. Van de 66 
winnaars wonnen 44 darters één of 
twee keer. Tim van de Poel was één 
van deze darters. Hij won twee speel-
avonden, maar dat was ondertussen 
drie en vier seizoenen geleden. Op de 
afgelopen speelavond haalde Tim voor 
de zevende keer ooit de finale. Tegen-
stander was niemand minder dan Wil-
liam Hunitetu. William won vorig sei-
zoen vier speelavonden, en dit seizoen 
alweer één. Tim was deze avond ech-
ter in goede vorm, wat hij nog eens ex-
tra onderstreepte met een mooie finish 
van 127, welke uiteindelijk de hoogste 
uitgooi van de avond bleek te zijn. Ook 
versloeg hij in totaal vier oud speel-
avond winnaars. In de poule was Hu-
bert Jurka de eerste (tweevoudig) oud 
speelavond winnaar op het pad van 
Tim. In de tussenronde was Erik Jan 
Geelkerken (3) het volgende slacht-

offer van de dadendrang van Tim, en 
in de halve finale Nick Dekker (1). De 
vierde oud speelavond winnaar die 
Tim versloeg was dus William Hunitetu 
in de finale. Hierdoor kwam Tim met 
drie speelavond overwinningen op ge-
lijke hoogte met zeven andere darters. 
Van de dit seizoen aanwezige darters 
wonnen zes darters nog vaker. Willi-
am bleef dus steken op vijf speelavon-
den. Tjitte won er zes, Jeroen van den 
Helder acht, René Kruit negen, Danny 
Zorn 16 en Bak 22. Overigens is de fi-
nale tussen Tim en William in zijn ge-
heel terug te zien op de website van 
de Poel’s Eye. Erik Jan werd dan wel 
door Tim tot het tweede niveau veroor-
deeld, hier hervond hij zich weer. Na 
overwinningen op Renco Pannekoek 
en Rick Fransen bereikte Erik Jan de 
finale. In de finale wachtte een ervaren 
darter. Voor Ronald Baars was het zijn 
21ste finale ooit, waaronder vijf op het 
hoogste niveau. Toch won Erik Jan de-
ze finale. Ben van de Zalm gooide ook 
weer hoge ogen, hij bereikte de halve 
finale. Op de vorige speelavond won 
hij het derde niveau in de finale van 
John Kater. John ging deze avond ech-
ter op herhaling en bereikte wederom 

de finale van het derde niveau. Zijn te-
genstander was Jeroen van den Hel-
der, die op de vorige speelavond het 
vierde niveau had gewonnen. Hoe dit 
afliep is te lezen op de website www.
poelseye.nl. 
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 21 november in het 
Dorpshuis. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. De 
Poel’s Eye heeft een open deuren be-
leid, lidmaatschap of van te voren op-
geven is niet nodig, u bent van har-
te welkom.
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